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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΓ’
Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 7 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.43’, 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, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Σαρίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο
επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Σεπτεµβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1391/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, µε θέµα: «Δικαίωµα εξαγοράς κόκκινων δανείων από
το δανειολήπτη Α’ Κατοικίας - Προτιµησιακό καθεστώς».
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2. Η µε αριθµό 1442/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θα δοθεί επιτέλους λύση στο θέµα της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”;».
3. Η µε αριθµό 1253/18-7-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Έρευνες και γεωτρήσεις για κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στην περιοχή νοτίως της Κρήτης και ευρύτερα στην Ελληνική Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης κ. Καλογήρου ενηµερώνει τη Βουλή ότι δεν θα συζητηθούν λόγω κωλύµατος των αρµοδίων Υπουργών οι εξής επίκαιρες ερωτήσεις:
Η πρώτη µε αριθµό 1386/4-9-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσιαβρά - Σιωροπούλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής,
δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αποστόλου. Αιτία η κυβερνητική αποστολή, εν όψει της ΔΕΘ.
Η πρώτη µε αριθµό 1441/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Απούσα η χώρα µας από τη διεκδίκηση κοινοτικής στήριξης για τους σιτοπαραγωγούς», επίσης δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Αποστόλου. Αιτία η κυβερνητική αποστολή, εν
όψει της ΔΕΘ.
Ακόµη, δεν θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1440/5-9-2017
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους δήµους και τις καθυστερήσεις
στην ενηµέρωση της απογραφής, λόγω κωλύµατος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη. Αιτία η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου - κυβερνητική αποστολή.

Η δεύτερη µε αριθµό 1357/29-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ένταξη όλου του
Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο φυσικό αντικείµενο
για τις µελέτες που θα ανατεθούν», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών κ. Σπίρτζη.
Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 1329/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης και
περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο Χίου
και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου», επίσης δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών κ. Σπίρτζη. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η τέταρτη µε αριθµό 1114/29-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων
σταθµών διοδίων στον οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες - Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για το Νοµό Σερρών»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταφορών
και Υποδοµών κ. Σπίρτζη. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Και, τέλος, η πέµπτη µε αριθµό 1248/18-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να παρθούν άµεσα µέτρα
για την άµεση αποζηµίωση των σεισµοπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών στη Λέσβο», επίσης δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών κ. Σπίρτζη.
Αιτία ο φόρτος εργασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Έχουν αποµείνει να µιλήσουν τριάντα έξι Βουλευτές. Όπως
αντιλαµβάνεστε, πρέπει να τελειώσουµε σε ένα λογικό χρόνο.
Χθες συµφωνήθηκε να λήξει η συνεδρίαση στις 13.00’. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να µιλήσουν τριάντα έξι Βουλευτές στον κανονικό χρόνο. Η πρόταση είναι να περιοριστεί ο χρόνος των οµιλητών στα πέντε λεπτά και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων στα δέκα λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αν η Βουλή το αποδέχεται, έχει καλώς. Αν δεν το αποδέχεστε, προχωρούµε κανονικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μαντά, θέλετε να προχωρήσουµε κανονικά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι να πω, κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κρατήστε το επτάλεπτο, κύριε Πρόεδρε, και βλέπουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα έχουµε πρόβληµα στους τελευταίους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δένδια, τι
λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη,
κρατήστε το επτάλεπτο και γύρω στις 11.00’ µε 11.30’ κάνουµε
µια επανατοποθέτηση, βλέποντας πώς προχωράει η συζήτηση,
µε την παράκληση προς τους συναδέλφους να µην υπερβαίνουν
το επτάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει.
Όπως συµφωνήσαµε, θα κάνουµε επανατοποθέτηση, ανάλογα
µε την εξέλιξη.
Ο κ. Σαρίδης, Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήτησα να πάρω τον λόγο, µε σκοπό να σας παρουσιάσω τα επιχειρήµατα εκείνα, τα οποία µε έπεισαν να υπογράψω και να καταθέσω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1234 και ειδικό 84, η οποία προβλέπει
την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών σε όσους εθελοντές
µακράς θητείας πλήρωσαν αδίκως διπλές ασφαλιστικές εισφορές.
Κάποιοι συµπολίτες µας, λοιπόν, κατέβαλαν για την ίδια χρονική περίοδο διπλές ασφαλιστικές εισφορές. Κανείς δεν το αµφισβητεί αυτό, όπως κανείς δεν αντιλέγει πως είναι δίκαιο να
τους επιστραφούν τα λεφτά τους.
Η ιστορία του δίκαιου αιτήµατός τους αποδεικνύει πως δεν
είναι αρκετό να έχει κανείς δίκιο και να το αναγνωρίζουν όλοι.
Πρέπει να βρεις το δίκιο σου µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Για χάρη συντοµίας, θα ξεκινήσω την ιστορία από το σηµείο
που η ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε το λάθος της και δήλωσε
την πρόθεσή της να το διορθώσει µε νόµο. Το Νοέµβριο του
2014, λοιπόν, η τότε συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ
ανακοίνωσε πως φέρνει στη Βουλή αυτό το συγκεκριµένο θέµα,
για να αποκατασταθεί η συγκεκριµένη αδικία. Για την ακρίβεια,
την Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014, ο τότε Αναπληρωτής Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας ανακοινώνει µε δελτίο Τύπου σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου
και άλλες διατάξεις». Σας διαβάζω τι έγραφε αυτό το δελτίο
Τύπου: «Στο υπό κατάθεση σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, σύµφωνα µε τις οποίες
µεταξύ άλλων αποδίδεται επιτέλους στους οπλίτες πενταετούς
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υποχρέωσης το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα
είχαν καταβάλει, για την ίδια αιτία, ασφαλιστικές εισφορές και
στα οικεία µετοχικά ταµεία».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά άκουγαν τότε, τον Νοέµβριο του 2014, οι εθελοντές µακράς θητείας, που είχαν πληρώσει άδικα διπλές ασφαλιστικές εισφορές. Προέκυψε, όµως, η αδυναµία εκλογής του Προέδρου
της Δηµοκρατίας και ακολούθησε η διάλυση του Κοινοβουλίου,
λόγω της προκήρυξης των πρόωρων εκλογών του Ιανουαρίου
του 2015 και έτσι χάθηκε η ευκαιρία τους. Έτσι έχασαν το δίκιο
τους.
Έκαναν υποµονή και η επιµονή τους υποχρέωσε τη νέα πρώτη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να αποδεχτεί και αυτή το δίκαιο
του αιτήµατός τους και να δεσµευτεί πως θα το λύσει νοµοθετώντας.
Τον επόµενο χρόνο, λοιπόν, το καυτό καλοκαίρι του 2015, ο
σεβαστός κ. Μάρδας ως Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
τότε κατέθεσε νοµοσχέδιο, το οποίο περιλάµβανε σχετική αντίστοιχη διάταξη, σύµφωνα µε την οποία θα επιστρέφονταν οι διπλές εισφορές στους δικαιούχους.
Για την ακρίβεια, στη σελίδα 5 της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών αναφέρεται πως µε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του νοµοσχεδίου του κ. Μάρδα ορίζεται ότι τα µετοχικά ταµεία είναι
υποχρεωµένα να επιστρέψουν στους ίδιους τους δικαιούχους τα
καταβληθέντα ποσά, για τις περιπτώσεις όπου πρόσωπα, κατά
τη διάρκεια της θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάµεις, παρά το
γεγονός ότι ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, είχαν
παράλληλα καταβάλει τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και
στα µετοχικά ταµεία. Είχαν πληρώσει, δηλαδή, διπλές εισφορές.
Η τροπολογία που σας ζητώ να στηρίξετε µε τη ψήφο σας, περιέχει αυτούσια τη διάταξη αυτή του κ. Μάρδα.
Καταθέτω σχετικά στα Πρακτικά την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών, καταθέτω την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την
αιτιολογική έκθεση, που κατατέθηκε στις 16 Ιουνίου του 2015 και
φέρει τις υπογραφές του κ. Μάρδα και του κ. Σκουρλέτη. Προκηρύχθηκαν εκλογές, πάλι πρόωρες, και η αδικία παρέµεινε. Από
τότε οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν να ακουστούν, χωρίς αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντιθέτως, µια από τις πολλές δικαιολογίες που άκουσαν, ήταν
και εκείνη της αναρµοδιότητας.
Αφού µάζεψαν, λοιπόν, δεκάδες απαντητικές επιστολές, που
δήλωναν κάθε είδους αναρµοδιότητα, πήραν επιτέλους και µία
που έλεγε πως το Υπουργείο, που είναι αρµόδιο να λύσει το πρόβληµά τους, είναι το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για την απάντηση που τους δόθηκε τον Ιανουάριο του 2017, σε ερώτηµα που
είχαν απευθύνει τον Νοέµβριο του 2016.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά την απάντηση της διευθύντριας του γραφείου του σηµερινού Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε, µέχρι τη ψήφιση του ν.4387/2016 δεν έγινε
δυνατή η ψήφιση της προωθούµενης από το Υπουργείο Οικονοµικών διάταξης για την αντιµετώπιση του θέµατος της επιστροφής των εισφορών επί των αποδοχών των εθελοντών µακράς
θητείας, που έχουν καταβληθεί δύο φορές σε ασφαλιστικά ταµεία
επικουρικής ασφάλισης. Μετά την ψήφιση του ανωτέρου νόµου,
η πρωτοβουλία για την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για την
αντιµετώπιση του εν λόγω θέµατος ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης….».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
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γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεπώς -για να ανακεφαλαιώσουµε- κάποιοι συµπολίτες µας
πλήρωσαν κάποτε, χωρίς να ευθύνονται, διπλές ασφαλιστικές εισφορές και στο ΙΚΑ και στα µετοχικά ταµεία. Ζητούν, λοιπόν, εδώ
και χρόνια την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και την επιστροφή των χρηµάτων τους.
Όπως ελπίζω να σας απέδειξα, υπάρχει διακοµµατική συµφωνία για το δίκαιο του αιτήµατός τους. Τα λεφτά αυτά πρέπει να
τους επιστραφούν. Κανείς δεν το αµφισβητεί αυτό.
Δυστυχώς, όµως, ενώ την αδικία αυτή, το λάθος αυτό -όπως
θέλετε πείτε το- το αναγνωρίζουν όλοι και υπόσχονται ότι θα το
λύσουν, όταν έρχεται η ώρα να κάνουν τα λόγια πράξη, κρύβονται, εξαφανίζονται. Όλοι ανεξαιρέτως οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών από το 2014 µέχρι τον Ιανουάριο που µας πέρασε,
διαβεβαίωναν για την πρόθεσή τους να λύσουν το θέµα.
Σήµερα, λοιπόν, θα πάρουµε την απάντηση της Κυβέρνησης
και του αρµόδιου Υπουργού για το συγκεκριµένο θέµα. Ο κ. Πετρόπουλος θα πρέπει να κάνει δεκτή την τροπολογία µε αριθµό
1234 και ειδικό 84, είτε να µας εξηγήσει το γιατί δεν την αποδέχεται. Μέσα σε αυτήν την Αίθουσα, υπάρχουν πολλοί που έχουν
δώσει την υπόσχεση πως όταν θα τους δοθεί η ευκαιρία, θα στηρίξουν το δίκαιο αίτηµα των εθελοντών µακράς θητείας...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέµα είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
…για να τους επιστραφούν οι διπλές εισφορές, που έχουν αδίκως καταβάλει. Και αυτό θα το πράξουν διά της ψήφου τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, σήµερα έχετε
την ευκαιρία να αποκαταστήσετε µια αδικία που χρονίζει. Εάν το
κάνετε αυτό, εάν ξεκινήσετε να διορθώνετε τις αδικίες και να τιµάτε τις υποσχέσεις σας, ειδικά όταν σας παρουσιάζεται η ευκαιρία µε τόσο πρόδηλο και προφανή τρόπο, όσο η εν λόγω
τροπολογία µε αριθµό 1234, τότε ίσως οι πολίτες να αρχίσουν
να πιστεύουν πως δεν είναι µάταιο να προσπαθούν, πως δεν είναι
ανώφελο να διεκδικούν το δίκαιό τους, πως δεν είναι ανούσιο να
ελπίζουν.
Ψηφίζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, που οι όποιες φιλεργατικές του διατάξεις, αυτές που εµείς κρίνουµε ως θετικές, απαιτούν θάρρος από τους εργαζοµένους, θάρρος για να διεκδικήσουν και να παλέψουν, για να µη φύγει νύχτα ο εργαζόµενος,
όπως λέει και ο ποιητής. Το θάρρος, λοιπόν, που απαιτεί να
έχουν οι εργαζόµενοι ο υπό ψήφιση νόµος, θα το βρουν ευκολότερα αν ξέρουν ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει το ανάλογο
θάρρος να αναγνωρίζει όταν πρέπει και να διορθώνει τα λάθη,
να αποκαθιστά τις αδικίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Αυτά που ζητάµε από τους πολίτες, Υπουργέ, κύριε Πετρόπουλε, πρέπει να τα υποστηρίζουµε µε πράξεις.
Περιµένω, λοιπόν από σας να µας αποδείξετε πως έχετε το
θάρρος και την πολιτική βούληση να προχωρήσετε στην αποδοχή της υποχρέωσής σας να διορθώσετε το λάθος, να αποκαταστήσετε την αδικία εις βάρος των εθελοντών µακράς θητείας.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία,
για να αποδείξετε ότι τα λόγια δεν έχουν χάσει το νόηµά τους.
Σας ζητώ να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία, για να αποδείξετε
ότι η Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Σας ζητώ να κάνετε αποδεκτή
την τροπολογία, για να αποδείξετε ότι δεν έχουµε απωλέσει την
εθνική µας κυριαρχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ζητώ να την υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, αλλά
η παράκλησή µου είναι τα επτά λεπτά χρόνου οµιλίας, να είναι
πραγµατικά επτά λεπτά, διότι αν µιλάµε οκτώ, εννέα ή δέκα
λεπτά, αντιλαµβάνεστε ότι δεν πρόκειται να µιλήσουν οι τελευταίοι.
O κ. Χατζηδάκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο για επτά λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ζούµε από χθες κυβερνητικούς πανηγυρισµούς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο.
Αν τους πάρει κανείς τις µετρητοίς, έχω την εντύπωση ότι η πατρίδα µας δεν θα είχε ξεπεράσει τα τελευταία δυόµισι χρόνια
απλώς και µόνο την οικονοµική κρίση, αλλά θα είχε µετατραπεί
σε µια οικονοµική υπερδύναµη. Αυτό θέλουν να µας κάνουν να
πιστέψουµε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Ας δούµε, λοιπόν, γιατί πανηγυρίζουν χθες και σήµερα. Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται, υποτίθεται, µεταξύ των άλλων να διορθώσει λάθη της ίδιας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε το νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου. Στην πραγµατικότητα ούτε αυτό κάνει.
Ας δούµε, για παράδειγµα, τις επικουρικές συντάξεις. Δεν λύνεται το θέµα του µαθηµατικού τύπου, µε τον οποίο γίνεται ο υπολογισµός και έτσι, κοντά στις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων που φτάνουν στο 40%, από τη δική σας Κυβέρνηση, έχουµε
και εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες συνταξιούχους, για τους οποίους υποτίθεται ότι νοιαζόσαστε, οι οποίοι περιµένουν στον πάγκο, στην ουρά, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα της επικουρικής τους σύνταξης.
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο αυτό δεν διορθώνει, σε πολύ µεγάλο βαθµό ούτε τις αδικίες, που εσείς οι ίδιοι δηµιουργήσατε.
Αντιθέτως, δηµιουργεί καινούριες. Κάνει βήµατα προς τα πίσω.
Για παράδειγµα, η αύξηση των εισφορών στο Μετοχικό Ταµείο
Πολιτικών Υπαλλήλων, πάει από 4% σε 4,5% -στο άρθρο 21- η
οποία οδηγεί σε ταυτόχρονη µείωση των αποδοχών όλων αυτών
των ανθρώπων.
Και βεβαίως, µην µου πείτε ότι δεν είναι βήµα προς τα πίσω
αυτό που κάνει η Υπουργός µε τον ΕΦΚΑ. Υποτίθεται ότι έγινε ένας ενιαίος φορέας ασφάλισης, ποµπωδώς, ο οποίος θα ξεκινούσε από την αρχή, µια µεγάλη µεταρρύθµιση και εδώ δεν
υπάρχει οργανόγραµµα. Δεν υπάρχει τίποτα! Με παγκόσµια
πρωτοτυπία, οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, υποθέτω, θα δώσουν σήµερα εξουσιοδότηση στην Υπουργό να διορθώνει το οργανόγραµµα κατά το δοκούν, να φέρνει συνεχείς τροποποιήσεις
µόνης της, να τις υπογράφει µόνη της, και να προχωρεί µόνη της.
Είναι αυτό κατά την άποψή σας σύγχρονη αντίληψη περί διοικήσεως. Μπορεί και να είναι κι εµείς να µην το έχουµε πάρει χαµπάρι.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ακούγεται
–δεν το διέψευσε καθόλου ο κ. Τσακαλώτος- ότι η τρόικα έχει
αντιρρήσεις για κάποια άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου. Εύχοµαι
να µην φέρετε µετά από µερικές µέρες κάποιες διατάξεις που
θα ξεψηφίζουν τις σηµερινές διατάξεις. Από την άλλη, όµως, σκέφτοµαι ότι εσείς και αυτό το έχετε λυµένο. Θα ξεψηφίσετε τις
διατάξεις αυτές και πάλι πανηγυρίζοντας και πάλι έχοντας καταγάγει µια περιφανή νίκη. Είναι παράδοση αυτή την οποία ζούµε
τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Κύριοι συνάδελφοι, από χθες, συνέχεια επαναλαµβάνετε ότι
είστε οι υπερασπιστές των φτωχών. εσείς, που σκίζετε τα πουκάµισά σας κάθε µέρα γι’ αυτούς, που νοιαζόσαστε γι’ αυτήν την
κατηγορία των συµπολιτών µας. Λοιπόν, τι θέλετε να τους κάνετε
τους φτωχούς, ιδιαίτερα, Έλληνες να ξεχάσουν; Θέλετε να τους
κάνετε να ξεχάσουν ότι είχατε υποσχεθεί δέκατη τρίτη σύνταξη
και µε το τέταρτο µνηµόνιο κόβετε και τη δωδέκατη. Θέλετε να
κάνετε όλους τους εργαζόµενους, να ξεχάσουν ότι µιλούσατε
για γενιά των 700 ευρώ καταγγελτικά και φτάσατε στη γενιά των
360 ευρώ. Θέλετε να τους κάνετε να ξεχάσουν ότι είχατε υποσχεθεί ότι θα αυξήσετε κατά πολύ τους µισθούς και τελικά η
Υπουργός πανηγυρίζει ότι τους µειώσατε, αλλά λίγο. Θέλετε να
τους κάνετε τα ξεχάσουν ότι είχατε κόκκινη γραµµή στα 9.000
ευρώ για τη µείωση του αφορολόγητου, διά του κ. Τσακαλώτου,
και τελικά συµβιβαστήκατε σε ένα ποσό κάτω από 6.000 ευρώ
για τους µισθωτούς. Θέλετε να τους κάνετε να ξεχάσουν ότι θα
σταµατούσατε τη φυγή των νέων στο εξωτερικών, η οποία έχει
τριπλασιαστεί.
Εσείς νοµίζω, λοιπόν, ότι επενδύετε σε ένα συνολικό και οµαδικό Αλτσαχάιµερ, να ξεχάσουν όλοι τα πάντα, προκειµένου να
ξανακερδίσετε τις εκλογές. Σας κόβω για λίγο πλεονέκτες. Σαν
πολλά ζητάτε.
Βλέπω τις τελευταίες µέρες ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί
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να πείσει την Κυβέρνησή του -ίσως, τον εαυτό του πρωτίστωςότι κάνει στροφή σε επενδύσεις, αλλά την ίδια στιγµή είναι ολοφάνερο ότι δεν φτάνουν τα µερεµέτια. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει
ένα άλµα προς την κατεύθυνση της επιχειρηµατικότητας, των
ιδιωτικών επενδύσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Αυτό το άλµα δεν µπορείτε να το κάνετε εσείς, γιατί την ίδια
στιγµή που ο Πρωθυπουργός κάνει επισκέψεις και διάφορες τέτοιες κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, η επένδυση στο Ελληνικό, για την οποία πανηγυρίζατε από αυτό εδώ το Βήµα έναν
χρόνο πριν, είναι παγωµένη. Την ίδια στιγµή, στις Σκουριές έχετε
µπλοκάρει µόνοι σας τη µεγαλύτερη διεθνή επένδυση που έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Την ίδια στιγµή, ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του σε ελληνική επιχείρηση αυτήν την
εβδοµάδα µίλησε περιφρονητικά για το κέρδος, σάµπως να περιµένατε ότι η ιδιωτική οικονοµία µπορεί να κινηθεί χωρίς το κίνητρο του κέρδους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ολοφάνερο ότι αυτή η Κυβέρνηση µετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε ελλιποβαρής. Δεν
µπορείτε να κάνετε το βασικό που χρειάζεται ο τόπος σήµερα
για να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας και έχει να κάνει µε
τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η Ελλάδα το 2007, που δεν ήταν όλα
µαγικά, είχε επενδύσεις ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος, κοντά στο 27%. Το 2016, µε εσάς τους θριαµβευτές,
είχε ένα ποσοστό ιδιωτικών επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ,
στο 11%. Δηλαδή, δραµατική µείωση, χαµηλό εικοσαετίας.
Δεν γίνεται µε αυτές τις αντιλήψεις η µηχανή της οικονοµίας
να µπει µπροστά, να δηµιουργηθούν καινούριες δουλειές, να
µπει µεροκάµατο στο σπίτι, να αντιµετωπιστεί σε γερές βάσεις
το πρόβληµα του ασφαλιστικού. Το µόνο το οποίο κάνετε µε την
παραµονή σας στην εξουσία, εσείς που ήρθατε ως Ροµπέν των
φτωχών, είναι να κάνετε τους φτωχούς, φτωχότερους. Αυτό κάνετε.
Δεν µε ενδιαφέρουν οι προθέσεις σας ούτε καν η δίκη προθέσεων. Αυτό που βλέπω, είναι το αποτέλεσµα και το αποτέλεσµα
είναι τελείως αρνητικό, κυρίως για τους φτωχότερους Έλληνες.
Όσο λοιπόν, νωρίτερα φύγετε τόσο καλύτερο θα είναι για τον
τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από κάτι θετικό,
για να µην είµαστε συνέχεια γκρινιάρηδες. Να πω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Δηµοσίου Δικαίου χθες γιόρτασε τα δέκα
χρόνια του και για τη γιορτή αυτή είχαν έρθει δύο Πρόεδροι Δηµοκρατίας -ο Πορτογάλος Πρόεδρος και ο Ιταλός Πρόεδροςκαθώς και ο δικός µας Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και τρεις καθηγητές του Δηµοσίου Δικαίου. Μάλιστα, οι δύο Πρόεδροι ήρθαν
ειδικά γι’ αυτήν την τελετή και τίµησαν µε την παρουσία τους και
τον οργανισµό και τη χώρα µας.
Πρόκειται για έναν οργανισµό, που έχει δηµιουργηθεί µε ελληνική πρωτοβουλία, µε την πρωτοβουλία του καθηγητή του κ.
Φλογαΐτη. Η οργάνωση του φορέα αυτού, πραγµατικά τιµά την
Ελλάδα και προσελκύει πάντα τους πιο υψηλού επιπέδου δηµοσιολόγους στη χώρα µας, στην οποία δηµιουργεί κι ένα βήµα διαλόγου, που τη φέρνει στην πρώτη γραµµή της επικαιρότητας του
δηµοσίου δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξίζει, νοµίζω, να
πούµε ένα µεγάλο µπράβο σε αυτόν τον οργανισµό και στις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει.
Οι επισκέψεις των Προέδρων των δύο δηµοκρατιών δεν είναι
οι µόνες. Ξέρουµε ότι σήµερα έρχεται και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας, κ. Μακρόν, ο οποίος µάλιστα φέρνει µαζί του
κι ένα µεγάλο οικονοµικό επιτελείο, περισσότερους από σαράντα
επενδυτές, όπως διαβάζω, από τους οποίους οι δεκαπέντε είναι
επικεφαλής πολύ µεγάλων γαλλικών εταιρειών και πραγµατικά,
δηµιουργείται µια ευκαιρία, για να µπορέσει να πάρει ξανά µπρος
η χώρα.
Όµως, την ίδια ώρα που έχουµε µια τέτοια ευκαιρία και πολλοί
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µπορούµε να ελπίζουµε ότι κάτι θα γίνει, την ίδια αυτή ώρα έχουµε στη δική µας τη χώρα µια εξαιρετικά αντιφατική κατάσταση, όπου από τη µία βλέπουµε να υποδεχόµαστε τον Γάλλο
Πρόεδρο και τους επενδυτές του από την άλλη, όµως, δηµιουργούµε ένα κλίµα εξαιρετικά αρνητικό, το οποίο δηµιουργεί µια
τεράστια ανησυχία για την ικανότητά µας να υποδεχθούµε τέτοιου είδους επενδύσεις.
Τα είπε και ο προηγούµενος οµιλητής. Αυτή η προοπτική εγγράφεται σε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό,
διότι δεν έχει χάσει καµµιά ευκαιρία η Κυβέρνηση να δείξει ότι,
όχι µόνο δεν στηρίζει τις επενδύσεις, αλλά αντίθετα κάνει ό,τι
µπορεί για να τις εµποδίσει. Είναι επιτακτική ανάγκη, αυτή η νοοτροπία να αλλάξει αµέσως, ειδάλλως ό,τι θετικό θα µπορούσε
να προκύψει από επισκέψεις, σαν τη σηµερινή του Γάλλου Προέδρου, κινδυνεύει να εξανεµιστεί κι ούτε καν να δηµιουργήσει
ένα οποιαδήποτε αποτέλεσµα.
Πριν µπω στο σχόλιο για το σηµερινό νοµοσχέδιο, να θυµίσω
ότι αυτή η εξαιρετικά αρνητική επενδυτική αντίληψη που επικρατεί στη χώρα µας εγγράφεται σήµερα σε ένα πολύ αρνητικό πλαίσιο δεδοµένων, που αναφέρεται από τη µία µεριά στα ληξιπρόθεσµα του δηµοσίου κι από την άλλη πλευρά στην εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
Δηµοσιεύθηκε πρόσφατα το δελτίο µηνιαίων στοιχείων γενικής
Κυβέρνησης του Ιουλίου του 2017 και διαπιστώνουµε µια σηµαντική αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς
τους ιδιώτες. Έχουµε, δηλαδή, ουσιαστικά τη συνέχεια µιας εσωτερικής στάσης πληρωµών.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές µόνο για τον Ιούλιο αυξήθηκαν
κατά 340 εκατοµµύρια, ενώ συνολικά υπερβαίνουν τα 5,4 δισεκατοµµύρια. Έχουµε µια σηµαντική αύξηση δηλαδή, σε σχέση
µε τους προηγούµενους µήνες. Σηµειώνω ότι σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται και µια σειρά σηµαντικών εκκρεµών υποχρεώσεων. Και όλα αυτά ενώ είχαµε εκταµίευση 7,7 δισεκατοµµύρια
από τη γνωστή δόση, από την οποία τα 800 εκατοµµύρια έπρεπε
να πάνε για εξόφληση ληξιπρόθεσµων.
Θυµίζω ότι είναι προϋπόθεση να εκταµιευτούν ακόµα 800 εκατοµµύρια της δόσης αυτής που υπολείπονται, ώστε να προχωρήσει η ρύθµιση που έχει επιτευχθεί µε το δηµόσιο και τους
δανειστές.
Αντί, όµως, να αποπληρώνουµε, δηµιουργούµε συνέχεια νέες
οφειλές, ενώ πρόκειται για χρήµατα τα οποία είναι διαθέσιµα από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης και δεν καταβάλλονται
επειδή εµείς δεν κάνουµε τα αυτονόητα.
Για την εκτέλεση του προϋπολογισµού θυµίζω ότι τα καθαρά
έσοδα από τον Γενάρη ως τον Ιούλιο ήταν 27,3 δισεκατοµµύρια
έναντι 27,9 δισεκατοµµύρια του στόχου. Έχουµε, δηλαδή, µια
υστέρηση αρκετά σηµαντική και η µεγαλύτερη τρύπα –και αυτό
είναι το ανησυχητικό- εστιάζεται στον φόρο εισοδήµατος, όπου
έχουµε 400 εκατοµµύρια λιγότερα από αυτά που έπρεπε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα φετινά έσοδα είναι χαµηλότερα από τα περσινά. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλους φόρους.
Ένας στους τρεις δεν πλήρωσε και δεν θα µπορέσει να πληρώσει
και στο µέλλον. Μιλάµε για εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες φορολογούµενους και για τέσσερα εκατοµµύρια φορολογούµενους
οι οποίοι χρωστούν στην εφορία 5,5 δισεκατοµµύρια. Να µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν και άλλοι εννιακόσια πενήντα χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις που υφίστανται συνεχώς κατασχέσεις.
Αυτές οι αρνητικές προοπτικές επιβαρύνονται από την προοπτική της καταβολής δύο ακόµα δόσεων φόρου εισοδήµατος,
πέντε δόσεων ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, ΦΠΑ, κ.λπ.. Οι πολίτες
δεν αντέχουν άλλους φόρους.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο εγγράφεται δέκατο έβδοµο σε µια
ατελείωτη σειρά ρυθµίσεων µέσα σε δεκαεννέα µήνες, αλλά δυστυχώς παραµένει ένα νοµοσχέδιο, που ρυθµίζει θέµατα δεύτερα.
Από τα σηµαντικά του ήδη υπογραµµίστηκαν: πρώτον, ότι περιλαµβάνει διάταξη που επιβεβαιώνει την καθιέρωση συντελεστή
αποπλήρωσης 0,45 για κάθε έτος ασφάλισης των επικουρικών
επί των νέων συντάξιµων αποδοχών, πράγµα που οδηγεί σε µειώσεις επικουρικών από 21% ως και 40%, ενώ ταυτόχρονα δεν
δίνει καµµία λύση στην έλλειψη στόχου υπολογισµού των επι-
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κουρικών συντάξεων από 1 Ιανουαρίου 2015, καθώς εκκρεµεί η
έκδοση του σχετικού µαθηµατικού τύπου του τµήµατος της σύνταξης µετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Σηµειώνω –ειπώθηκε ήδη αρκετά- ότι εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες επικουρικές συντάξεις 650 εκατοµµυρίων ευρώ λιµνάζουν
από τον Γενάρη του 2015 γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αλλά κανείς
δεν συγκινείται.
Με άλλη ρύθµιση αυξάνονται οι εισφορές των µετόχων του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, µε αντίστοιχη µείωση
των αποδοχών τους.
Υπάρχουν δύο, τρεις ρυθµίσεις ακόµα. Θα τις πω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από ένα λεπτό.
Μείωση της σύνταξης για στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, λιµενικούς πανεπιστηµιακούς, γιατρούς του ΕΣΥ που αµείβονται µε
τον ν.4472/2017.
Άρση του περιορισµού της τριετίας για την ικανοποίηση συνταξιοδοτικών αξιώσεων κατά του δηµοσίου, ενώ δεν αίρεται ο
πενταετής περιορισµός άσκησης των δικαιωµάτων στη διαδοχική
σύνταξη.
Ευρεία εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας για συγχώνευση και αναδόµηση του ΕΦΚΑ, µε αποτέλεσµα να έχουµε πρόβληµα συνταγµατικότητας.
Ρύθµιση διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτων καταβληθεισών εισφορών και άνιση µεταχείριση µεταξύ ιδιώτη και δηµοσίου, διότι οι συνθήκες καταβολής και επιστροφής είναι διαφορετικές.
Δυνατότητα µεταφοράς υπαλλήλων µεταξύ διαφόρων φορέων, µε δυνατότητα του Υπουργού να ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά, µε νέο ζήτηµα συνταγµατικότητας.
Τέλος, έχουµε για τις εργασιακές ρυθµίσεις –και κλείνω µε
αυτό- τη διαπίστωση ότι το νοµοσχέδιο κινείται προς κατεύθυνση
εντελώς εσφαλµένη, αφού, αντί να προβλέψει θετικά µέτρα τόνωσης της εργασίας, που έχουµε τόσο πολύ ανάγκη, ακολουθεί
µια λογική τιµωρητική, µε αυστηρές ποινές και λουκέτο στις επιχειρήσεις.
Είναι πραγµατικά λυπηρό ότι σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία
η Κυβέρνηση δεν συγκινείται από τα µεγάλα προβλήµατα και επιµένει σε µία πολιτική, η οποία έχει αποδειχθεί αδιέξοδη και η
οποία κινδυνεύει να µας ζηµιώσει ακόµα περισσότερο τις ηµέρες
που έρχονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεδίκογλου, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ωραία λόγια, όµορφες υποσχέσεις ακούσαµε και πάλι από κυβερνητικά χείλη σε αυτή τη συνεδρίαση.
Στο προφητικό βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ «1984», θυµήθηκα
ότι υπάρχει µία χαρακτηριστική αναφορά στη νέα γλώσσα που
επιβάλλει το καθεστώς, µε την οποία αλλάζει η έννοια των λέξεων, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του καθεστώτος.
Τα δυόµισι τελευταία χρόνια προσπαθούµε να µεταφράσουµε
τη νέα γλώσσα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και τώρα πια
µπορούµε. Σε οτιδήποτε έχουν πει οι κυβερνώντες, έγινε τελικά
ακριβώς το αντίθετο. Έτσι άλωσαν την εξουσία, κηρύσσοντας το
σκίσιµο του µνηµονίου, για να υπογράψουν τελικά περισσότερα
και χειρότερα κι έτσι πορεύονται στην καταστροφική διακυβέρνησή τους.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Η δέσµευση για το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ, που έπεσε τελικά στις 6.000 ευρώ, ο βασικός µισθός των 750 ευρώ που έπεσε κι αυτός στο µισό και
µάλιστα, µε µορφή ελαστική ή το φαιδρότερο, οι εισαγωγικές
εξετάσεις που θα καταργούνταν κι έγιναν τελικά διπλές.
Συνολικά, δεν υπήρξε καµµία δέσµευση της Κυβέρνησης, προεκλογική ή µετεκλογική, που να µη διαψεύστηκε στην πράξη. Τελευταία απόδειξη είναι το παρόν νοµοσχέδιο, µε το οποίο η υπόσχεση του δέκατου τρίτου µισθού: γίνεται περικοπή του δωδέκατου και του ενδέκατου, όπως αντίστοιχα γίνεται και µε τις συν-
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τάξεις. Έτσι, µετά τη γενιά των 360 ευρώ, φτάνουµε και στους
συνταξιούχους των 185 ευρώ.
Η Υπουργός Εργασίας χρησιµοποίησε, φυσικά, τη νέα γλώσσα
της Κυβέρνησης, για να µας πει ότι «το νοµοσχέδιο αυτό επουλώνει τις πληγές του ασφαλιστικού συστήµατος». Αυτό που συµβαίνει, βέβαια, στην πραγµατικότητα είναι ότι όχι µόνο ανοίγουν
βαθύτερες πληγές αλλά πλήττονται και οι προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας και καταπολέµησης της ανεργίας.
Δεν είναι µόνο οι άµεσες συνέπειες του νοµοσχεδίου, που είναι
σοβαρές. Οι µειώσεις των επικουρικών συντάξεων µπορεί να
φτάσουν έως και 40%, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες συνταξιούχους. Δεν είναι µόνο η κουτοπονηριά τού να παγώνεις εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες συντάξεις, για να µη φανούν άµεσα τα
αποτελέσµατα. Βλέπετε, η νέα γλώσσα της Κυβέρνησης τα καταφέρνει µε τις λέξεις, αλλά έχει ένα πρόβληµα µε τα νούµερα.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα, όµως, είναι ότι το νοµοσχέδιο κινείται σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Η Κυβέρνηση δεν κάνει απλώς
τα αντίθετα από αυτά που έλεγε. Αυτά που κάνει είναι και τα αντίθετα από αυτά που χρειάζεται η οικονοµία, από αυτά που χρειάζεται, σε τελικά ανάλυση, ο τόπος. Δεν έρχεται η ανάπτυξη µε
αυξήσεις φόρων και εισφορών. Ρωτήστε και τον Πρόεδρο Μακρόν, που έρχεται σήµερα, για το πώς σχεδιάζει να οδηγήσει σε
ανάκαµψη τη γαλλική οικονοµία.
Δεν καταπολεµάται η ανεργία µε επιπλέον µειώσεις µισθών,
µε µερική απασχόληση, που επί των ηµερών σας ξεπέρασε την
κανονική εργασία, µε τεχνητή µείωση του αριθµού αυτών που
απασχολούνται ή µε τη φυγή των νέων στο εξωτερικό, που επί
των ηµερών σας τριπλασιάστηκε από το 11% το 2015, στο 33%
το 2017. Δεν καταπολεµάται η αδήλωτη εργασία αποκλειστικά
και µόνο µε εξοντωτικά και τιµωρητικά µέτρα. Εµείς, για παράδειγµα, κάναµε την πρόταση για ενθαρρυντικά µέτρα, µε τη δηµιουργία της Λευκής Βίβλου επιχειρήσεων που έχουν υποδειγµατικές εργασιακές επιδόσεις και θα επιβραβεύονται µε µείωση εισφορών.
Το νοµοσχέδιο, παρά τις λίγες ασήµαντες εξαιρέσεις τις
οποίες δεν έχουµε αντίρρηση να ψηφίσουµε, κινείται σε λάθος
κατεύθυνση, γιατί η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει πώς λειτουργεί µία ελεύθερη οικονοµία. Κι είναι φυσικό να συµβαίνει
αυτό γιατί η επιχειρηµατικότητα, ο ιδιωτικός τοµέας, είναι έννοιες
ξένες προς το DNA των στελεχών της Κυβέρνησης.
Εδώ δεν καταλαβαίνετε ότι µε την επιστροφή οφειλών σε ιδιώτες βγαίνει ωφεληµένο το δηµόσιο. Για κάθε ένα ευρώ που δίνει
το δηµόσιο, επιστρέφουν τελικά στα ταµεία του 1,2 ευρώ και
χρειάζεται οι δανειστές να σας πιέζουν για να επιστρέψετε τα
οφειλόµενα στους ιδιώτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα και εξήγηση για τις συνεχείς αυξήσεις φόρων και εισφορών είναι το πώς
η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού. Μόνο 10% µειώσεις δαπανών και 90% αυξήσεις φόρων και
εισφορών. Εδώ να θυµίσω ότι επί κυβέρνησης Σαµαρά ο ισοσκελισµός γινόταν µε 25% αυξήσεις φόρων και εισφορών και 75%
µειώσεις δαπανών.
Και πώς να µη συµβεί αυτό, όταν έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ
προσλήψεων «ηµετέρων» συµβασιούχων, αδελφών, ξαδέλφων,
γαµπρών και λοιπών συντρόφων. Μου θυµίζει λίγο ένα απόσπασµα από ένα άλλο βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ, τη «Φάρµα των
ζώων», που λέει ότι «όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά τα γουρούνια
είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα ζώα». Είναι προφητικός, είπαµε, ο
Όργουελ.
Μιλάτε για επενδύσεις. Τώρα είναι η τελευταία σας ανακάλυψη. Λέτε ότι κατανοήσατε πλέον την ανάγκη τους, όµως, κάνετε οτιδήποτε για να τις εµποδίσετε. Τα παραδείγµατα είναι
πολλά -τα ανέφεραν και προηγούµενοι οµιλητές- η Κασσιόπη, το
Ελληνικό, η «Ελληνικός Χρυσός».
Και έχουµε και τον Υπουργό Επικρατείας να λέει ότι δεν µπορεί
να απορροφήσει από το ταµείο Γιούνγκερ, γιατί απαιτούνται business plan -αυτά είναι δύσκολα πράγµατα!- και θέλει τα έσοδα,
έξοδα να είναι συν. Ποτέ δεν κατάλαβα που κολλάει αυτό το
«συν». Θα ήθελα να µας το εξηγήσει κάποτε ο κ. Φλαµπουράρης.
Εάν ο κύριος Υπουργός θεωρεί ότι είναι δύσκολα αυτά τα πράγµατα, ας τα αφήσει γι’ αυτούς που ξέρουν και µπορούν να τα κάνουν. Και εάν δεν είστε ακόµα έτοιµοι να αφήσετε τη γλυκιά
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καρέκλα, αφήστε τουλάχιστον τον ιδιωτικό τοµέα να κάνει αυτό
που µπορεί.
Έχω ένα παράδειγµα από την ιδιαίτερη πατρίδα µου. Άνοιξε
ναυπηγείο στο Μαντούδι. Βρήκαν απασχόληση δεκάδες άνθρωποι. Ξέρετε, πρέπει να δείτε πώς λάµπουν τα µάτια ενός ανθρώπου, που έχει πιάσει δουλειά µετά από χρόνια ανεργίας. Και
τώρα, έρχεται ένα γραφειοκράτης από την αποκεντρωµένη διοίκηση και παρά τις παρεµβάσεις και στην αποκεντρωµένη διοίκηση και στους Υπουργούς της Κυβέρνησής σας, το ναυπηγείο
κλείνει. Δεκάδες άνθρωποι πετιούνται στο δρόµο. Ποιος το κάνει;
Ένας γραφειοκράτης, που δεν ξέρει τίποτα για την επιχείρηση,
δεν ξέρει τίποτα για την περιοχή. Πώς είναι δυνατόν να συµβαίνουν αυτά;
Εν κατακλείδι, δεν ξέρετε, δεν θέλετε; Το σίγουρο είναι ότι δεν
µπορείτε. Και όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο για
τον τόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και για
τον σεβασµό στον χρόνο, κύριε Κεδίκογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανασίου για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περιοριστώ σε δύο, τρεις παρατηρήσεις σε συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Να τονίσω, όµως, εκ προοιµίου ότι το νοµοσχέδιο, ως νοµικό κείµενο,
έχει µικρή ουσιαστική χρησιµότητα για τους εργαζόµενους και
τους συνταξιούχους, αφού ο επικοινωνιακός του χαρακτήρας
ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναιρεί οποιαδήποτε απόπειρα ουσιαστικής επίλυσης των προβληµάτων, που η
ίδια η Κυβέρνηση µε τα µέχρι τώρα νοµοθετήµατά της δηµιούργησε σε εργαζόµενους και συνταξιούχους.
Δεν απάντησε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά ούτε οι αρµόδιοι Υπουργοί. Τι θα γίνει µε τις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
περίπου ληξιπρόθεσµες εκκρεµείς κύριες συντάξεις που αγγίζουν το ποσό του 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Τι θα γίνει µε τις
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες περίπου ληξιπρόθεσµες επικουρικές συντάξεις που αγγίζουν τα 650.000.000 ευρώ, ενώ τα αναδροµικά τους που δεν έχουν αποδοθεί αγγίζουν τα 25 εκατοµµύρια ευρώ; Τι θα γίνει µε τα ληξιπρόθεσµα εφάπαξ του ΤΕΑΠ –
εξήντα τρεις χιλιάδες είναι περίπου οι δικαιούχοι- όπου οι οφειλές είναι στα 900.000.000 περίπου; Δηλαδή, περίπου τριακόσιες
χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης αναµένουν οφειλές 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Υπάρχουν και άλλα ζητήµατα, που µε καθαρότητα
και πληρότητα έθεσε, τόσο ο κ. Βρούτσης όσο και ο κ. Δένδιας,
αλλά και οι άλλοι Βουλευτές µας.
Τώρα θα πω για τις επιµέρους διατάξεις, στις οποίες θέλω κυρίως να επικεντρωθώ. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πού θα οδηγηθεί η όλη ρύθµιση των θεµάτων αυτών και τι εξαπάτηση γίνεται στην ουσία στους εργαζόµενους. Λέτε, λοιπόν,
στο άρθρο 49. «Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ενδίκων µέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, µισθούς υπερηµερίας και καθυστερούµενους µισθούς, προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα ηµέρες από την κατάθεσή τους. Εάν
αναβληθεί η συζήτηση αυτή, προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα
σε τριάντα ηµέρες». Αυτή είναι η διάταξη, όπως εισάγεται.
Η διάταξη, όµως, αυτή για την επίσπευση της εκδίκασης των
εργατικών αγωγών υποχρεωτικά εντός εξήντα ηµερών και σε
τριάντα ηµέρες εάν γίνει αναβολή, είναι ο ορισµός του ευχολογίου. Μια διάταξη αυτού του είδους δεν αυξάνει τους διαθέσιµους πόρους ούτε µειώνει την ύλη, στην οποία καλούνται τα
δικαστήρια να ανταποκριθούν. Στην πιθανότερη περίπτωση, η
διάταξη θα µείνει ανεφάρµοστη, αλλιώς θα αδικηθούν άλλοι συµπολίτες, καθώς τα δικαστήρια θα αναγκαστούν να κατευθύνουν
τους πόρους τους προς την κατεύθυνση των εργατικών διαφορών. Εποµένως οι δικάσιµοι όλων των άλλων υποθέσεων θα πάει
σε µάκρος.
Γιατί; Γιατί δεν λαµβάνετε, κυρία Υπουργέ, κανένα µέτρο για
την πραγµατική επιτάχυνση των δικών, παρ’ όλο που τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας τον φέρατε προς ψήφιση πριν από λίγους
µήνες.
Στην ουσία, µια διάταξη, που εισάγεται ύστερα από την πρό-
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σφατη τροποποίηση του Κώδικα, που δεν πρόκειται, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας, ειδικά στα µεγάλα δικαστήρια της χώρας
να εφαρµοστεί, την φέρνετε, όµως, προς ψήφιση γιατί νοµίζετε
ότι έτσι γίνεστε αρεστοί στους εργαζόµενους, ενώ στην ουσία
τους εξαπατάτε.
Γιατί τους εξαπατάτε; Πρώτον, γνωρίζετε ότι υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εφαρµογής της διάταξης αυτής. Δεν µπορεί να
επιβαρυνθούν τα πινάκια των δικαστηρίων µε το υπάρχoν δυναµικό τους, ειδικά στα µεγάλα δικαστήρια της χώρας. Και δεύτερον, αν υποθέσουµε ότι δεν εφαρµόζεται η διάταξη αυτή -που
δεν θα εφαρµοστεί- δεν έχει καµµία κύρωση ούτε για τον δικαστή
που προσδιορίζει την υπόθεση, αλλά ούτε και για το κύρος της
απόφασης, η οποία θα εκδοθεί µετά από το χρονικό διάστηµα
αυτό. Ποια είναι η επίπτωση; Καµµία επίπτωση. Γίνεται, όµως,
για να φανείτε αρεστοί.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να
δηµοσιεύεται εντός τριάντα ηµερών από τη συζήτηση. Αναφέρεται συγκεκριµένα στη διάταξη ότι οι υποθέσεις πρέπει να δηµοσιεύονται εντός τριάντα ηµερών από τη συζήτηση. Αν, όµως, δεν
γίνει αυτό; Δηλαδή, αν δεν δηµοσιευθεί, λόγω φόρτου του δικάσαντος δικαστή η απόφαση, δεν θα είναι υποστατή ή έγκυρη αν
εκδοθεί αργότερα;
Και σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια των δικαστηρίων είναι αποκλειστικό δικαίωµα,
σύµφωνα µε τον Οργανισµό Δικαστηρίων, που είναι ειδική διάταξη, είναι lex specialis, στην αρµοδιότητα της ολοµέλειας του
δικαστηρίου. Δεν µπορεί να υποχρεωθεί η ολοµέλεια του δικαστηρίου, εάν έχει αντικειµενική αδυναµία, λόγω του δυναµικού
που έχει, να προσδιορίζει υποθέσεις, πέρα από τις δυνατότητες
που έχει. Συνεπώς, η απόφαση που θα βγει, βεβαίως θα είναι έγκυρη, αλλά δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου, όπως τις
θέσατε, ότι δηλαδή θα εκδοθεί σύντοµα, για να ικανοποιηθούν
οι εργαζόµενοι. Γι’ αυτό είπα ότι στην ουσία τους εξαπατάτε.
Τα ίδια ισχύουν και µε τις προθεσµίες που εισάγει η παράγραφος 3 του άρθρου 50, που αφορά τις ανακοπές, θα επανέλθω
στο επόµενο άρθρο.
Στο άρθρο 50 θέλει µεγάλη προσοχή και απορώ αν είχε ενηµερωθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δηλαδή, αν είδε αυτήν τη
διάταξη. Όταν τροποποιούµε κάτι, θα πρέπει να έχουµε και µια
εποπτεία του δικαίου µε την τροποποίηση µιας διάταξης. Θα πρέπει να ξέρουµε και τι συνέπειες έχει για διατάξεις, οι οποίες ισχύουν και δεν καταργούνται; Τι λέτε στο άρθρο 50; «Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 και 636 µπορεί λοιπόν να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού…» -προσέξτε- «…
εφόσον η σύναψη της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το
ύψος του µισθού αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο
ή µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ σοβαρά και αν µπορεί να τα δει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για να µπορέσει να τα
διορθώσει.
Ας δούµε, λοιπόν, τι µας λέει το άρθρο 623 της Δικονοµίας.
Λέει: «κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων…» τάδε «…µπορεί
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χειρόγραφων, εφόσον η απαίτηση
και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε έγγραφο». Αυτή είναι
η διάταξη η οποία ισχύει. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Όµως, µε
το εισαγόµενο άρθρο, το άρθρο 50, το οποίο διάβασα, περιορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωµής στην απόδειξη της σύµβασης µόνο εργασίας και στο ύψος του µισθού.
Μα, άλλο είναι ο συµφωνηθείς µισθός, ο οποίος βεβαίως, µπορεί
να προκύψει είτε από την έγγραφη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε και από αποδείξεις που δίνονται κ.λπ.. Άλλο, λοιπόν,
είναι ο συµφωνηθείς µισθός και άλλο ο οφειλόµενος µισθός.
Πρέπει, δηλαδή, να αποδεικνύεται ότι οφείλεται µισθός και το
συνολικό ποσό που οφείλεται. Δεν αρκεί ο συµφωνηθείς µισθός,
διότι µπορεί να έχει καταβληθεί και συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει και απόδειξη.
Γιατί αλλιώς αυτό αναιρεί ακόµα περισσότερο όλον τον προβληµατισµό σας που πάτε να τον καλύψετε, κύριε Υπουργέ. Λέει:
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«Η εργασία που αντιστοιχεί στον µισθό για τον οποίο ζητείται έκδοση διαταγής πληρωµής τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μα, δηλαδή, εισάγουµε ένα µαχητό τεκµήριο; Θα έρθει ο άλλος να ανταποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν έχει παρασχεθεί εργασία. Αυτό, όµως τι σηµαίνει; Ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά
του εργαζόµενου, αλλά στην ουσία είναι εξαπάτηση. Γιατί, αφού
είναι µαχητό τεκµήριο θα δηµιουργήσει σωρεία ανακοπών κατά
της διαταγής πληρωµής.
Γιατί θα έρχεται ο εργοδότης και θα λέει «µα, δε µου παρασχέθηκε εργασία». Να µία ανακοπή, λοιπόν, κατά της εκτελέσεως. Η άλλη ανακοπή που θα υπάρχει, θα είναι για το ύψος του
οφειλόµενου µισθού, δηλαδή για τον µισθό που παρασχέθηκε,
τον δεδουλευµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όταν το λέτε όµως για τον συµφωνηθέντα µισθό, αυτό αντιλαµβάνεστε ότι ακούγεται µεν ευχάριστα στον εργαζόµενο, αλλά στην ουσία, υπάρχει µια εξαπάτηση, κάτι που πρέπει να αντιληφθούν οι εργαζόµενοι. Όλα αυτά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι διατάξεις αυτές, γίνονται ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά στην
ουσία δεν αποτελούν τίποτα άλλο, παρά µια εξαπάτηση των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, Βουλευτής της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ την τοποθέτησή µου µε ένα σχόλιο για τη χθεσινή παρέµβαση του Υπουργού κ. Τσακαλώτου, ο οποίος ερχόµενος
στην Αίθουσα, αντί να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις για τις
πολιτικές που ακολουθεί, τα µέτρα που παίρνει, που προκαλούν
τεράστια προβλήµατα στην κάθε οικογένεια, στους πολίτες, στις
µικρές επιχειρήσεις, που κάνουν τη ζωή των Ελλήνων και των Ελληνίδων ακόµα πιο δύσκολη, ήρθε εδώ να µας αναπτύξει θεωρίες
περί Μαρξ και άλλων τινών. Βέβαια, αναφέρθηκε και στα ώτα,
στα αυτιά του, ότι δεν µεγάλωσαν, και πράγµατι, γιατί ήδη έχουν
αποκτήσει τέτοια ελαστικότητα που επανέρχονται µετά από τα
πολλά τραβήγµατα που του κάνουν. Δεν είπε, όµως, τίποτα ούτε
για τη µύτη, που µεγαλώνει λόγω των ψεµάτων ούτε για τη γλώσσα, που έχει γίνει πια πάρα πολύ µεγάλη.
Έρχοµαι στο θέµα της τρίτης αξιολόγησης και είναι λίγες
µέρες µόλις πριν η συζήτηση που κάνουµε εδώ στη Βουλή. Αφορά τα εργασιακά, αφορά πλήθος θεµάτων, που έχουν σχέση µε
τους κοινωνικούς εταίρους και η Κυβέρνηση, αντί να φροντίσει
για την αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου και της συνεννόησης µε τους κοινωνικούς εταίρους, τους εργαζόµενους, τους
εργοδότες, όλους όσους αφορούν τα θέµατα, προχωρεί σε µονοµερείς ενέργειες. Εµείς ζητούµε την άµεση αποκατάσταση του
κοινωνικού διαλόγου, στον οποίο συµµετέχουν και οι εργαζόµενοι, οι οποίοι συστηµατικά αποκλείονται τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί τροπολογίες από την πλευρά της Κυβέρνησης, έχουν κατατεθεί από Βουλευτές, έχουν κατατεθεί και από εµάς, επεξεργασµένες διατάξεις που αφορούν την άρση αδικιών που προκλήθηκαν είτε µε τον νόµο Κατρούγκαλου είτε µε άλλα νοµοθετήµατα από το 2015 και µετά.
Εµείς τοποθετούµαστε θετικά για συγκεκριµένες διατάξεις,
όπως παραδείγµατος χάριν την τροπολογία του κ. Βερναρδάκη,
που αφορά τα άτοµα µε αναπηρία, που αφορά τα σηµεία αναφοράς σε περιφέρειες, δήµους, για την παρακολούθηση της σύµβασης, τοποθετούµαστε θετικά για την ένταξη της ΕΣΑΜΕΑ
παράλληλα µε τον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο προαγωγής
και βέβαια για τη συµπερίληψη του Παρατηρητηρίου των ΑΜΕΑ.
Είναι θετική η διάταξη που µιλάει για την εξίσωση της νοηµατικής γλώσσας µε την ελληνική. Παρακάτω, όµως, το ανατρέπει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ίδια διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, ανατρέπει την ισοτιµία της
νοηµατικής µε την ελληνική. Χρησιµοποιούνται δύο αντιεπιστηµονικοί, στην ουσία, όροι. Πολιτικοί όροι µπορεί να είναι, τεχνικοί
όροι µπορεί να είναι, αλλά είναι αντιεπιστηµονικοί στην συγκεκριµένη περίπτωση. Αναφέρεται στους «προγλωσσικούς» χρήστες και στους «µεταγλωσσικούς» χρήστες. Αυτά θα πρέπει να
διαγραφούν, «προγλωσσικά» κωφοί και «µεταγλωσσικά» κωφοί,
και να αντικατασταθούν µε τη φράση «για κωφούς και βαρήκοους χρήστες της νοηµατικής». Απλά ελληνικά, νοµικά ορθά,
και όχι µε τη χρήση των τεχνικών αυτών όρων να ανατρέπεται το
εισαγωγικό της διάταξης, που αναγνωρίζει την ισοτιµία νοηµατικής και ελληνικής.
Η Οµοσπονδία Κωφών µάς έχει στείλει ενηµερωτικά δύο µέρες
τώρα, έχει στείλει στο Υπουργείο, είναι ενήµερο και οφείλει να
αποδεχτεί αυτή τη διάταξη ως πολιτικά, νοµικά και επιστηµονικά
ορθή. Άλλως, νοµοθετούµε εδώ µε µια διάταξη και ξενοµοθετούµε µε µια άλλη.
Έχουµε την τροπολογία, η οποία αφορά τον ΟΓΑ, στην οποία
έχουµε σταθεί θετικά, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θεµάτων, που αφορούν την προνοιακή πολιτική του Υπουργείου,
θα συγκεντρωθεί στον οργανισµό, αλλιώς δεν θα είχε νόηµα η
ίδρυσή του. Και βεβαίως, µε την προϋπόθεση το κοµµάτι, που
αφορά την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών, να µην αποδυναµωθεί ή να ενισχυθεί από άλλο ανθρώπινο δυναµικό, γιατί έχουµε
το φαινόµενο, για τις συντάξεις του Ιουλίου, που έπρεπε ήδη να
έχουν εκδοθεί, ο κ. Πετρόπουλος να µην δεσµεύεται ούτε για τον
Δεκέµβριο. Αυτό είναι παράβαση νόµου, γιατί την ίδια ώρα δεν
δίδει ούτε προσωρινή σύνταξη. Μπορεί, λόγω διοικητικών καθυστερήσεων ή άλλων να απολογηθεί και να πει ότι πάει ετεροχρονισµένα η απόδοση σύνταξης, αλλά την ίδια ώρα υποχρεούται
να δώσει έστω προσωρινή. Και δεν το κάνει.
Εµείς τοποθετούµαστε θετικά γι’ αυτές τις τροπολογίες και
λέµε ξεκάθαρα την άποψή µας, καθώς και για την τροπολογία
που έχει καταθέσει ο συνάδελφος Βαρδάκης και αφορά τη ΔΕΥΑ
Ηρακλείου, αλλά προφανώς, και άλλες ΔΕΥΑ της χώρας. Είµαστε θετικοί και ζητούµε να γίνει δεκτή από την Υπουργό. Είναι η
βουλευτική τροπολογία του συνάδελφου Βαρδάκη µε γενικό
αριθµό 1243 και ειδικό 95.
Με την ίδια καθαρότητα θέλουµε να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση
πάνω στη δικιά µας τροπολογία. Η δικιά µας τροπολογία έχει έξι
άρθρα. Άρση αδικιών για τις συντάξεις, για τα ορφανά, τις χήρες
ή τους χήρους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ανάλγητη στάση από την πλευρά του Υπουργείου. Πρέπει να τροποποιηθεί άµεσα, να αρθεί η αδικία, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Δεν έχει καµµία αιτιολογία η Κυβέρνηση να µην παίρνει θέση.
Δεύτερο θέµα. Έκδοση συντάξεων για ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ,
για ανθρώπους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Ζητάµε την
αύξηση του ποσού από 15.000-20.000 που είναι σε ΟΑΕ και ΕΤΑΑ
σε 35.000 και για τον ΟΓΑ από 4.000 σε 12.000.
Σε κάθε περίπτωση, αν δεν µπορεί να ρυθµιστεί ένα ποσό ή
δεν έχει τη δυνατότητα να το καταβάλει, να µπορεί µε αίτησή του
για ένα διάστηµα προσωρινά να εξαιρείται του υπολογισµού της
σύνταξης και µόλις αυτό καταβληθεί ή ρυθµιστεί, να επανυπολογίζεται η σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν πενήντα χιλιάδες συντάξεις
να εκκρεµούν µόνο εξ αυτού του λόγου, για ληξιπρόθεσµες οφειλές, που µπορεί να πληρωθούν ή µπορεί να µην πληρωθούν ποτέ,
αλλά έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχει κατοχυρωµένη δεκαπενταετία, εικοσαετία, εικοσιπενταετία και επειδή
υπάρχει πρόβληµα για τα υπόλοιπα δέκα χρόνια, χάνουν και τις
ασφαλιστικές εισφορές της εικοσιπενταετίας που έχουν καταθέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσω γρηγορότερα.
Το τρίτο θέµα αφορά την απασχόληση συνταξιούχων οποιοδήποτε ταµείου, αφορά τους νέους συνταξιούχους, µε µικρή αγροτική εκµετάλλευση ή µε το φαινόµενο όπου έχουµε να κάνουµε
µε µια, δυο ώρες την εβδοµάδα σε ΚΕΚ, ΙΕΚ και το σύστηµα δια
βίου µάθησης λόγω της εµπειρίας και της γνώσης των ανθρώπων, της συσσωρευµένης γνώσης, που έχουν δουλέψει στο δηµόσιο ή σε άλλους φορείς. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει δεκτή
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την τροπολογία το Υπουργείο. Ζητούµε να την κάνει δεκτή, ούτως ώστε να µην έχει περικοπή στη σύνταξη αν κάνει δύο ώρες
το µήνα µάθηµα σε ΙΕΚ, ΚΕΚ ή οτιδήποτε άλλο.
Έχουµε και το άλλο θέµα, που έχει να κάνει µε τους καταλογισµούς αναδροµικά. Το τελευταίο διάστηµα υπάρχει υπερβάλλων ζήλος να καταλογίζουν αναδροµικά εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιµα, σε περιπτώσεις που είχαν πάρει απαλλαγή οι άνθρωποι, σχετικά µε το ότι δεν υποχρεούνται να ασφαλιστούν
στον ΟΑΕΕ, γιατί ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή σε άλλο ταµείο, και
τώρα έρχονται αναδροµικά να τους καταλογίσουν πρόσθετους
πόρους. Όχι!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου του κυρίου Βουλευτή)
Θα πρέπει να δούµε, όπου υπήρχε καλόπιστη συµπεριφορά
των ασφαλισµένων, δηλαδή όπου πραγµατικά είχαν πάρει αυτή
τη βεβαίωση, να µην υπάρχουν αυτοί οι καταλογισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κεγκέρολγου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε ένα
ακόµη σηµείο της τροπολογίας µας, το οποίο αφορά τις συντάξεις για το διάστηµα -θέλω να είµαι ακριβής- από την 1η Ιουλίου
2015 έως τις 12 Μαΐου 2016, που λόγω ενός πρόχειρου συστήµατος που νοµοθετήθηκε από τη Βουλή για τον υπολογισµό της
σύνταξης, εκδίδονται συντάξεις των 120 και των 150 ευρώ. Αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
Και τελειώνω λέγοντας ξανά προς την πλευρά της Κυβέρνησης ότι οφείλει να τοποθετηθεί υπεύθυνα και στις τροπολογίες
τις οποίες καταθέτουµε εµείς στο σύνολο των διατάξεων που λύνουν θέµατα που είναι λελογισµένες, που είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες, νοµοτεχνικά άρτιες και µπορούν πραγµατικά να
βοηθήσουν στην παρούσα συγκυρία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τονιστεί από πολλούς συναδέλφους, από πολλούς Βουλευτές πολλών πτερύγων
της Βουλής ότι το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα επικοινωνιακό τέχνασµα του κυρίου Πρωθυπουργού, τώρα µάλιστα που εξελίσσεται
αυτή η µεγάλη φιέστα στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήταν πραγµατικά
εξαιρετικά άνετη γι’ αυτόν και η φιέστα, αλλά και το νοµοσχέδιο
εάν από την αρχή δεν εντόπιζε κάποιος ότι συµπεριλαµβάνονται
διατάξεις, όπως για παράδειγµα ο συνδικαλιστικός νόµος για την
προκήρυξη απεργιών µε το «50+1» και άλλες διατάξεις.
Ο εισηγητής µας κ. Βρούτσης έχει αναλύσει όλες τις πτυχές
του νοµοσχεδίου και ακούσαµε και τον κ. Χατζηδάκη προηγουµένως να ρωτά την Κυβέρνηση -και θέλω να ρωτήσω και εγώ την
κυρία Υπουργό- εάν αυτό αποτελεί ένα πλαίσιο νόµου που έχει
προσυµφωνηθεί για την τρίτη αξιολόγηση.
Επιτρέψτε µου, κυρία Υπουργέ, από την αρχή να καταθέσω
δύο βασικά ερωτήµατα που αφορούν και το νοµοσχέδιο. Το
πρώτο είναι: Πότε σκοπεύετε να φέρετε τις ρυθµίσεις για τα εργασιακά που αποτελούν προαπαιτούµενα για την τρίτη αξιολόγηση; Θα φέρετε πάλι ένα νοµοσχέδιο στο παραπέντε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος για να ψηφιστεί σε µια νύχτα και
να ανακαλέσουµε διατάξεις που θα ψηφιστούν σήµερα; Πότε
σκοπεύετε να κλείσετε την τρίτη αξιολόγηση;
Η καθυστέρηση στο κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης ξέρετε πολύ καλά ότι συνδέθηκε µε µέτρα ύψους 5,4 δισεκατοµµυρίων. Αυτή τη φορά, ποιος θα είναι ο λογαριασµός που θα
στείλετε στους πολίτες από τη νέα καθυστέρηση για το κλείσιµο
της τρίτης αξιολόγησης;
Το δεύτερο ερώτηµα που θα µου επιτρέψετε να καταθέσω
είναι αν το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που φέρνετε σήµερα
είναι προϊόν συµφωνίας και συνεννόησης µε τους θεσµούς. Μπορείτε να µας το διαβεβαιώσετε αυτό; Κυρίως, όµως, µπορείτε να
διαβεβαιώσετε στη Βουλή ότι δεν θα αναγκαστείτε να φέρετε αρ-
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γότερα άλλες διατάξεις που θα ξηλώνουν τις διατάξεις που ψηφίζουµε σήµερα και τις τροποποιούµε;
Είναι δύο ξεκάθαρα ερωτήµατα για τα οποία ξέρουµε -γιατί
δεν έχουµε οφθαλµαπάτες ούτε αυταπάτες- ότι δεν θα λάβουµε
καθαρές απαντήσεις. Είµαστε σίγουροι γι’ αυτό. Είναι δεδοµένο
ότι η Νέα Δηµοκρατία από τον εισηγητή της, αλλά και από άλλους συναδέλφους, κατέθεσε µία δηµιουργική κριτική αντιπολίτευση και τη στάση µας την προδιέγραψε και ο κ. Βρούτσης και
άλλοι συνάδελφοι.
Στις ρυθµίσεις που είναι προς σωστή κατεύθυνση η Νέα Δηµοκρατία θα κινηθεί συνθετικά και εποικοδοµητικά. Στο σύνολό
του, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο περιέχει αποσπασµατικές διατάξεις και ρυθµίσεις ήσσονος σηµασίας. Το νοµοσχέδιο που σύµφωνα µε την κυβερνητική πλειοψηφία έχει ρηξικέλευθα χαρακτηριστικά, όπως είπαν συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, αποφεύγει να
αντιµετωπίσει προβλήµατα που η ίδια η Κυβέρνηση δηµιουργεί
στους εργαζόµενους. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται η µείωση των επικουρικών συντάξεων από το 21% στο 40%.
Καταργήσατε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος που προέβλεπε µειώσεις µόνο 7%, για να τις µειώσετε τελικά στο 40%.
Εδώ και τριάντα τρεις µήνες που είστε Κυβέρνηση δεν έχει εγκριθεί καµµία επικουρική σύνταξη. Εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες
δικαιούχοι περιµένουν τις επικουρικές συντάξεις και ο αριθµός
τους αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Αυτό δεν σας λέει κάτι;
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν, επίσης, και νέες περικοπές εισοδηµάτων. Ποιες είναι αυτές; Δεν είναι περικοπή η αύξηση της παρακράτησης στο Ταµείο Μετοχικών Υπαλλήλων από το 4% έως
4,5%; Ποιοι θα πληρώσουν αυτή την αύξηση; Δεν θα την πληρώσουν οι εργαζόµενοι µε παρακράτηση και άρα µε µείωση µισθού;
Ένα άλλο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η λειτουργία του ΕΦΚΑ, που θα έπρεπε να είχε οργανισµό λειτουργίας και συγκεκριµένο οργανόγραµµα εδώ και ενάµισι χρόνο.
Γιατί δεν το έκανε η Κυβέρνηση; Πολύ απλά, για να φέρετε τη
συγκεκριµένη διάταξη που δίνει το δικαίωµα στην ηγεσία του
Υπουργείου να αποφασίζει για το οργανόγραµµα, για τους προϊσταµένους, τους διευθυντές, καταργώντας κάθε υπηρεσιακή,
αλλά και αξιοκρατική διαδικασία.
Μια αναφορά θα ήθελα να κάνω για την καταπολέµηση της
αδήλωτης εργασίας, της οποίας ο στόχος µπορεί να αποτελέσει
κοινό πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας έστω και τώρα. Η
προϋπόθεση, βέβαια, είναι ότι θα χτίζατε πάνω σε ό,τι θετικό σάς
παρέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση. Να σας υπενθυµίσω ότι
η προηγούµενη κυβέρνηση είχε παραλάβει την αδήλωτη εργασία
στο 40,5% και την παρέδωσε µετά από συστηµατικούς ελέγχους
και την ορθή λειτουργία του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας
στο 13,8%.
Επίσης, πρέπει να θυµίσω ότι η «ΕΡΓΑΝΗ» ήταν ένα ουσιαστικό εργαλείο, ενώ ανασχετικά λειτούργησαν και τα υψηλά πρόστιµα των 10.500 ευρώ. Χρειάζονται, όµως, και κίνητρα παράλληλα µε αυτά, κίνητρα για τις επιχειρήσεις που τηρούν τον νόµο
και απασχολούν νόµιµα εργαζόµενους. Ποια θα ήταν αυτά; Και
µόνο η µείωση των εισφορών είναι ένα σηµαντικό κίνητρο. Θα το
πράξετε, κυρία Υπουργέ;
Κυρία Υπουργέ, στο νοµοσχέδιο υπάρχουν αστοχίες, τις οποίες σας έχουν επισηµάνει και φορείς που έχετε συνεργαστεί
µαζί τους. Σας τις επισήµαναν και κατά τη διάρκεια της επιτροπής και στη συνάντηση µαζί τους εδώ στη Βουλή.
Ενδεικτικά επιτρέψτε µου να αναφέρω το άρθρο 38. Με αυτό
προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης των υπερωριών και της υπερεργασίας στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Μέχρι σήµερα δηλώνονταν σε χειρόγραφο βιβλίο, η
τήρηση του οποίου ήταν υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις
και στο οποίο υπήρχε πάντα και δεσµευτικά η υπογραφή του εργαζόµενου. Ταυτόχρονα, όµως, υπήρχε από την πλευρά του εργοδότη και η υποχρέωση καταχώρησης στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα.
Προφανώς, όσοι συνέταξαν αυτή τη διάταξη δεν γνωρίζουν ενδεχοµένως τις ιδιαιτερότητες και τις δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισµού, εκεί
δηλαδή που οι ανάγκες είναι απρόβλεπτες και οι υπερωρίες επιβάλλονται κάθε φορά από αστάθµητους παράγοντες. Εάν υπάρ-
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χει, για παράδειγµα, καθυστέρηση σε µια πτήση τσάρτερ από το
εξωτερικό και δουλέψουν υπερωριακά εργαζόµενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και αστάθµητοι παράγοντες
που συνέβησαν στον σεισµό της Κω, τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι θα σπεύσουν να δηλώσουν τις υπερωρίες στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» άµεσα ο εργοδότης και ο επιχειρηµατίας; Και αν δεν το
κάνουν θα αντιµετωπιστούν ως παραβάτες και ο εργοδότης κι ο
επιχειρηµατίας; Αυτό σηµαίνει ότι οι µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να έχουν σε εικοσιτετράωρη
βάση έναν λογιστή, που να διανυκτερεύει ταυτόχρονα µαζί µε
τον υπάλληλο της ρεσεψιόν σε ξενοδοχεία ή σε µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, να δουλεύει σε εικοσιτετράωρη βάση για να
ρυθµίσει αυτές τις παθογένειες.
Θεωρώ ότι η προηγούµενη διάταξη, που προέβλεπε την τήρηση βιβλίου, το οποίο υπέγραφε και ο εργαζόµενος, ήταν σε
ορθολογική βάση.
Κυρία Υπουργέ, είναι ανεφάρµοστη αυτή η διάταξη ειδικά για
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού και σας παρακαλώ να την ξαναδείτε έστω και τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό ακόµα.
Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο που σχετίζεται µε την αλλαγή
της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, µε στόχο να περιλαµβάνεται σ’ αυτήν και η υπογραφή
του εργαζόµενου, στο άρθρο 40. Εάν όµως δεν υπογράψει ο εργαζόµενος, κάτι που είναι σύνηθες, ο εργοδότης οφείλει να επιδώσει εξώδικο στον εργαζόµενο εντός δύο ηµερών από την
αποχώρησή του και να αναγγείλει την αποχώρηση την επόµενη
µέρα στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Αυτό τι σηµαίνει; Θα έχουµε δικηγόρους, εξώδικα, ξανά δικηγόρους κ.λπ.. Και αυτό είναι µια
παθογένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσες προσπάθειες και αν κάνει
η Κυβέρνηση και µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρόκειται να ωραιοποιήσει την παθογένεια που δηµιουργεί και την πραγµατικότητα
που ζει ο Έλληνας πολίτης. Δεν µπορεί να κρύψει για πολύ καιρό
ακόµη τις νέες συντάξεις των 185 ευρώ, τη µείωση των επικουρικών συντάξεων, τους µισθούς των 360 ευρώ που δηµιουργούν
τη γενιά των 360 ευρώ. Δικό σας δηµιούργηµα, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης, είναι.
Πριν από τρία χρόνια, ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη είχε υποστηρίξει και είχε υποσχεθεί αύξηση του βασικού µισθού, του
αφορολόγητου, των συντάξεων. Αποδείχθηκαν όλα ψέµατα. Τα
ψέµατα, όµως, τελειώνουν.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έστω και τώρα θα ήθελα
να σας παρακαλέσω να ενσωµατώσετε τουλάχιστον τις επισηµάνσεις του κ. Βρούτση και των άλλων συναδέλφων που έχουµε
καταθέσει εδώ. Και ξέρετε, κανείς πλέον δεν πιστεύει ότι η Κυβέρνηση είναι µια Κυβέρνηση πλειοψηφίας. Είναι µια Κυβέρνηση
µειοψηφίας, που διατηρείται στην εξουσία καθαρά από καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Η κ. Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει
τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε τον νόµο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας, έναν νόµο εξαιρετικό στο ότι
αντιµετωπίζει και προτείνει λύσεις για προβλήµατα τα οποία απασχολούν τους εργαζόµενους.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η εµµονή που δείχνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο να χρησιµοποιεί ανακριβή στοιχεία,
ανακριβή νούµερα και να διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα σε
µόνιµη βάση. Δεν είναι όµως µόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Άκουσα ακριβώς τα ίδια να επαναλαµβάνονται και από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Είπε η Υπουργός µας χθες ότι θεωρείτε προνοµιακό πεδίο αν-
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τιπαράθεσης την ανεργία και την απασχόληση και καταθέτετε
συνέχεια νούµερα, τα οποία αποπροσανατολίζουν τον κόσµο και
τελικά δεν ισχύουν. Ας επαναλάβουµε, λοιπόν, κάποια από αυτά
τα νούµερα καθαρά, ξεκάθαρα.
Άνεργοι: Ο αριθµός των ανέργων στο τέλος του 2014, αρχές
του 2015, ήταν ένα εκατοµµύριο διακόσιες τριάντα µία χιλιάδες.
Σήµερα έχει λυθεί το πρόβληµα της ανεργίας; Φυσικά και όχι.
Πόσοι άνεργοι υπάρχουν σήµερα; Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο
τριάντα πέντε χιλιάδες. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το θεωρεί
βελτίωση ή χειροτέρευση επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ;
Ποσοστά ανεργίας: Τον Μάιο του 2014, επί υπουργίας του κ.
Βρούτση και της Νέας Δηµοκρατίας, διότι χθες υπήρχε µια αντιπαράθεση πάνω σε αυτό,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ο Μάιος τι είναι;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον Ιανουάριο του 2015 πρέπει να
λέτε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θα έρθουµε και στον Ιανουάριο του 2015. Πρώτον, είπατε εχθές,
αφού θέλετε να πάµε στον Ιανουάριο του 2015, ότι η ανεργία
ήταν στο 25,4%. Η ΕΛΣΤΑΤ λέει 25,8%.
Δεύτερον, γιατί πηγαίνουµε στον Μάιο; Γιατί τα τελευταία στοιχεία που έχουµε από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 είναι τον Μάιο. Και
όπως γνωρίζει ο κ. Βρούτσης, αυτό που πρέπει πάντα να κάνουµε είναι να συγκρίνουµε όµοια πράγµατα. Δηλαδή, τον Μάιο
του 2014, τον Μάιο του 2015, τον Μάιο του 2017. Το ποσοστό
ανεργίας ήταν 27,1% τον Μάιο του 2014 και 21,7% τον Μάιο του
2017 -για να γνωρίζει ο κόσµος σε τι αναφερόµαστε.
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσουµε τον µέσο όρο του 2014, ήταν
26,5%. Στον τελευταίο χρόνο επί δικής µας Κυβέρνησης είναι
23,5%. Δεν είναι µείωση της ανεργίας;
Όµως δεν αρκεί να µειώνεται η ανεργία, γιατί µπορεί οι άνεργοι να σταµατούν να ψάχνουν να βρουν δουλειά. Πρέπει να κοιτάµε την απασχόληση, πόσες θέσεις εργασίας έχουν δηµιουργηθεί. Πάµε, λοιπόν, στα σχετικά νούµερα. Τον Ιανουάριο του 2014
υπήρχαν τρεισήµισι εκατοµµύρια εργαζόµενοι. Τον Ιανουάριο
του 2015 υπήρχαν τρία εκατοµµύρια πεντακόσιοι τριάντα πέντε,
κύριε Βρούτση. Δηλαδή, µέσα σε έναν χρόνο δηµιουργήθηκαν
το 2014 τριάντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το 2014, τη
χρονιά του success story, τριάντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Πάµε, λοιπόν, παρακάτω. Τον Ιανουάριο του 2015 έχουµε τρία
εκατοµµύρια πεντακόσιους τριάντα πέντε απασχολούµενους και
ερχόµαστε σήµερα στους τρία εκατοµµύρια επτακόσιους σαράντα πέντε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Θέλω δύο λεπτά ακόµη, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε
για τη µερική απασχόληση και την καταστροφή που έχει φέρει η
δική µας Κυβέρνηση. Θα αναφερθώ σε στοιχεία του 2013 και του
2014 -να τα επαναλάβουµε άλλη µία φορά. Επί Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ αυξάνεται η µερική απασχόληση κατά 10,6 µονάδες. Το 2015 εξακολουθούµε και έχουµε πρόβληµα; Βεβαίως.
Αυξάνεται κατά 2,8, το 2016 κατά 2,3 και τους εφτά πρώτους
µήνες του 2017 κατά 0,16. Τι λέµε και επαναλαµβάνουµε; Βάζουµε φρένο στην καταστροφή που εσείς φέρατε.
Παραδίδω τα σχετικά έγγραφα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ουρανία Αντωνοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, µιλάµε για µισθούς και το πόσο έχουν αυξηθεί ή µειωθεί. Ρίξτε µια µατιά στο τι µας λέει η ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ κοιτάζει κάθε χρόνο δέκα βασικούς τοµείς της οικονοµίας και καταγράφει αύξηση ή µείωση µισθών σε αυτούς τους δέκα βασικούς
τοµείς της οικονοµίας µας.
Τοµέας πρώτος: ορυχεία και λατοµεία. Το 2014, όσον αφορά
τους µισθούς, ήταν -2%. Το 2017 είναι +23,1%.
Μεταποίηση: επί εποχής σας ήταν -3,9%. Επί εποχής µας είναι
+3,7%. Διαβάστε τα νούµερα και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.
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Τέλος, επειδή πολλοί έχουν αναφερθεί στο τι γίνεται µε το
ΕΣΠΑ, τι απορρόφηση έχουµε κι ότι δεν χρησιµοποιούµε τα κονδύλια, θα σας πω τι ισχύει για το Υπουργείο Εργασίας.
Για το Υπουργείο Εργασίας, όσον αφορά τους διαθέσιµους
πόρους του ΕΣΠΑ εµείς αυτή τη στιγµή υλοποιούµε προγράµµατα και υποστηρίζουµε ανέργους, έχοντας ήδη απορροφήσει
και εντάξει το 70% των πόρων. Όσον αφορά, δε, τις αποπληρωµές, όπως λέει και ο Υπουργός κ. Χαρίτσης, η Ελλάδα είναι πρώτη σε απορροφητικότητα. Αν κοιτάξετε µέσα στην Ελλάδα, που
είναι πρώτη σε απορροφητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το
Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στο 23,2% αποπληρωµών που
έχουν ήδη γίνει. Φαντάζοµαι αυτά τα νούµερα να σας λένε κάτι,
κύριε Βρούτση.
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ακόµη η Αντιπολίτευση δεν
έχει καταλάβει και δεν έχει αποφασίσει ότι υπάρχουν κάποια θέµατα µε τα οποία δεν µπορούµε να παίζουµε. Δεν µπορούµε να
παίζουµε αυτά τα µικροπολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των ανέργων και στην πλάτη της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Αντωνοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες παρατηρούµε µια παρέλαση Υπουργών εδώ,
στην απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει
ένα κλίµα.
Να ξεκαθαρίσουµε λίγο τα πράγµατα γιατί πετάγονται νούµερα δεξιά κι αριστερά τα οποία δεν έχουν καµία έννοια.
Η κυβέρνηση το 2012 µε Υπουργό τον κ. Βρούτση παρέλαβε
την ανεργία στο 27,91%. Όταν ρίξατε την κυβέρνηση η ανεργία
ήταν στο 25,4%. Το πρώτο εξάµηνο της άθλιας διακυβέρνησης θυµίζω εποχές Βαρουφάκη- παρά ταύτα, εξαιτίας των προηγούµενων µέτρων, συνέχιζε η αποκλιµάκωση της ανεργίας κατά
άλλο ένα 4%. Άρα το σχήµα να πάµε από το 10% στο 14%, σας
παρακαλώ, να το αφήσετε.
Δεύτερο και κυριότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ
έχουµε µια Κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει το σύνολο της οικονοµίας, δεν πληρώνει συντάξεις, χρωστάει έναν σκασµό από
δισεκατοµµύρια στους ιδιώτες, έρχονται οι ξένοι και της επιβάλλουν να πληρώσει τους ιδιώτες και ακούµε να µας παρουσιάζεται
µια εικόνα περί δήθεν Κυβέρνησης η οποία έχει ρεκόρ απορροφητικότητας, απόδοσης .κλπ..
Δεν αφήνουµε την πλάκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Καταλαβαίνουµε τη Θεσσαλονίκη. Δεν µπορούµε, όµως, να δηµιουργήσουµε ονειρικό κόσµο και να τον πιστέψουµε και όλοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό µόνο, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι τώρα. Δεν είναι τώρα η διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τώρα έχει νόηµα η απάντηση όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Αντωνοπούλου, θα σας παρακαλέσω να µην κάνουµε διάλογο, γιατί θα ξαναζητήσει ο κ. Δένδιας τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Δένδια, στο ότι χρησιµοποιούµε
νούµερα του 2010, απλώς να σας υπενθυµίσω ότι και σήµερα
όλα τα νούµερα που καταθέσαµε αφορούν το 2012 και συγκεκριµένα τον Ιούνιο του 2012 και µετά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Ψυχογιός, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να σεβαστούµε τον χρόνο, κύριε Ψυχογιέ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί -και αυτό από µόνο του είναι αξιοσηµείωτο, γιατί είναι πλειοψηφία οι κυρίες Υπουργοί- κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την παρέµβασή µου, θέλοντας
να σεβαστώ και τον χρόνο και να είµαι συνεπής, λέγοντας ότι για
εµάς στον κόσµο της Αριστεράς τέτοια νοµοσχέδια θεωρούνται
πολύ σηµαντικά. Θα µου επιτρέψετε πριν εισέλθω στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου να κάνω δύο σχόλια.
Το πρώτο είναι ότι πρόκειται για το πρώτο νοµοσχέδιο για τα
εργασιακά που µετά από πολλά χρόνια περιέχει αµιγώς προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόµενους. Δεν ανακαλύπτει την
Αµερική ούτε είναι επαναστατικό. Πρόκειται για κεκτηµένα δικαιώµατα τα οποία, όµως, µε τον τρόπο αυτό σταθεροποιεί και
βελτιώνει τη θέση του εργαζόµενου στην αγορά εργασίας.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση η
οποία, όπως και σε προηγούµενα νοµοσχέδια µε τις Τοπικές Μονάδες Υγείας ή άλλα, λειτουργεί απαξιωτικά απέναντι στο νοµοσχέδιο. Σίγουρα τέτοια δικαιώµατα υγείας, εργασίας κ.λπ.,
προκαλούν σχεδόν «αλλεργία» στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Το Υπουργείο Εργασίας, όµως, έχει αποδείξει ότι κάνει προσπάθειες στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωµάτων, πρώτον, µε τη µείωση των εισφορών για τους πιο
αδύναµους µε τον ΕΦΚΑ, παρά τους περιορισµούς που υπήρχαν
από το µνηµόνιο, µε τη σκληρή διαπραγµάτευση για τα εργασιακά το προηγούµενο διάστηµα, κατορθώνοντας να κερδίσουµε
πίσω την αρχή της επεκτασιµότητας, αλλά και της ευνοϊκότερης
ρύθµισης για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας από τον Σεπτέµβρη του 2018, αλλά και µε το παρόν νοµοσχέδιο που εισάγει
σειρά θετικών διατάξεων για τον κόσµο της εργασίας. Και οι διατάξεις αυτές έχουν προκύψει από µία ευρεία διαδικασία διαβούλευσης µε εργαζόµενους, συνδικάτα και φορείς.
Όσον αφορά, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, στα ασφαλιστικά
δηλαδή, οι αγρότες ωφελούνται γιατί µπορούν πλέον να εξαγοράσουν πλασµατικά χρόνια µε χαµηλό αντίτιµο. Είναι ένα πάγιο
αίτηµα και πρόβληµα του αγροτικού κόσµου το οποίο λύνεται.
Οµοίως, πολύ σηµαντική είναι κι η ρύθµιση για τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ µε την αποσύνδεση της ασφάλισης
από την ιδιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι δικηγόροι και µηχανικοί θα
καταβάλλουν πλέον ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για όσο διάστηµα
διαρκεί και όχι από το γεγονός και µόνο ότι έχουν εγγραφεί σε
δικηγορικούς συλλόγους ή ΤΕΕ. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσουµε και το επίδοµα ανεργίας το οποίο θα παίρνουν πλέον οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες που απολύονται.
Τέλος, ωφελούνται οι πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα, αφού
θα µπορούν να εργαστούν χωρίς να έχουν περικοπή της σύνταξής τους.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου εισάγει προστατευτικές εργασιακές ρυθµίσεις. Με αυτές ενισχύονται οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί και ισχυροποιείται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της αδήλωτης, της
υποδηλωµένης, της ανασφάλιστης αλλά και της απλήρωτης εργασίας.
Όσον αφορά κατ’ αρχάς στην αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία προβλέπονται τα εξής: Προσωρινή ή και οριστική διακοπή
λειτουργίας της επιχείρησης για συγκεκριµένες περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας, η οποία θα επιβάλλεται µε
αυτοµατοποιηµένο πλέον τρόπο. Υποχρέωση του εργοδότη για
καταχώριση των υπερωριών πριν την έναρξή τους, ηλεκτρονικά
ή µέσω sms στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Με τον τρόπο αυτό εκσυγχρονίζεται το σηµερινό σύστηµα χειρόγραφης καταγραφής που
άφηνε περιθώρια για παραβατικές συµπεριφορές.
Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη που εκτελεί
οικοδοµική εργασία ή τεχνικό έργο να προαναγγέλλει καθηµερινά ηλεκτρονικά τους εργάτες του.
Κάτι πολύ σηµαντικό, που πρέπει να αναφερθεί, είναι το ότι η
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις γίνεται
πλέον προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στο δηµόσιο χρήµα.
Από την κρατική χρηµατοδότηση αποκλείονται οι επιχειρήσεις
που σε χρονικό διάστηµα δύο ετών έχουν υποπέσει σε δύο ή
τρεις υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις, κάτι που δείχνει βέβαια
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και την κατεύθυνση που θέλουµε να δώσουµε στην αξιολόγηση
των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στην απλήρωτη εργασία, ο άνεργος πλέον ο οποίος έχει θεωρήσει µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας του ως απόλυση, θα µπορεί να λαµβάνει αµέσως επίδοµα
ανεργίας, ενώ εισάγεται σύντοµη ρητή προθεσµία για την εκδίκαση διαφορών για οφειλόµενους µισθούς και για άκυρη απόλυση, πράγµα το οποίο όσοι έχουµε ασκήσει µάχιµη δικηγορία
ξέρουµε πολύ καλά τι πρόβληµα δηµιουργούσε στους εργαζόµενους.
Όσον αφορά σε λοιπά δικαιώµατα, θεσπίζεται η επέκταση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων µε βαριά νοητική στέρηση,
σύνδροµο Down και αυτισµό.
Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση που παρέχεται
λόγω µητρότητας σε φυσικές µητέρες και σε αυτές που υιοθετούν ή γίνονται παρένθετες µητέρες, ένα φαινόµενο το οποίο
υπήρχε και συνήθως εθελοτυφλούσαµε.
Σηµαντική, τέλος, πτυχή του νοµοσχεδίου αποτελεί και η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου µε την προστασία των ατόµων µε
αναπηρία µε σεβασµό στη διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για τα δικαιώµατα των ΑΜΕΑ.
Εκτός, όµως, από τις προστατευτικές διατάξεις που φέρνει το
νοµοσχέδιο θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει µαζί µε άλλους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την πρώτη τροπολογία, τη µε γενικό αριθµό 1232 και ειδικό
84, προβλέπεται ρητώς πλέον ότι η άσκηση του δικαιώµατος επίσχεσης του εργαζόµενου σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών δεν µπορεί να θεωρηθεί από τον
εργοδότη ως οικειοθελής αποχώρηση του εργαζόµενου ή ως
σιωπηρή καταγγελία της σύµβασης σχέσης εργασίας µε αυτόν.
Στη δεύτερη τροπολογία, τη µε γενικό αριθµό 1231 και ειδικό
83, προβλέπεται η δυνατότητα των εργαζόµενων να δηλώσουν
παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευµένες αποδοχές και
αποζηµίωση απόλυσης, διάταξη η οποία είναι πολύ σηµαντική
γιατί ενισχύει τη θέση των εργαζόµενων κατά την ποινική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι
την ώρα που εµείς παλεύουµε ώστε να χτίσουµε ξανά το προστατευτικό πλαίσιο και να ανασυστήσουµε βασικά εργασιακά δικαιώµατα που καταστρατηγήθηκαν ή καταργήθηκαν, η Αντιπολίτευση βλέπει αυτές τις ουσιαστικές διατάξεις ως ένα νοµοσχέδιο
που είναι «ψίχουλα», «χαµηλής πτήσης», που αφορά «δεύτερα
θέµατα», «µονοµερείς ενέργειες», όπως µας είχε πει και κάποτε
για την ανθρωπιστική κρίση.
Και, βέβαια, την ώρα που εµείς ενισχύουµε περαιτέρω τον
ρόλο και προχωράµε στην αύξηση των θέσεων στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, ο πρώην Υπουργός Εργασίας είχε ξεχάσει ότι
επί των ηµερών του καταργήθηκαν διακόσιες εννιά θέσεις από
το Σώµα, µεταξύ των οποίων και του Τµήµατος Νοµικής Στήριξης. Δεν νοµίζω ότι είναι τυχαίο ή αµελητέο το να καταργεί κάποιος το Νοµικό Τµήµα ενός τόσο νευραλγικού Σώµατος για την
αδήλωτη εργασία.
Προφανώς λοιπόν και είµαστε απέναντι, διότι εσείς επιλέγετε
και συνάσσεστε µε τα συµφέροντα των ισχυρών, των µεγάλων
εταιρειών, των εργοδοτών µε µεγάλη κερδοφορία χωρίς κανόνες. Προφανώς εσείς οραµατίζεστε και εφαρµόζετε την πλήρη
απορρύθµιση της αγοράς εργασίας ως κίνητρο µάλιστα για επενδύσεις, που δεν θα ενοχλούνται από τις θεµελιώδεις διατάξεις
για τα κοινωνικά δικαιώµατα και το κράτος δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Στον αντίποδα αυτού, εµείς είµαστε αποφασισµένοι να επαναφέρουµε την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα στους χώρους εργασίας, κάτι όµως που απαιτεί εγρήγορση και οργάνωση από
τους εργαζόµενους και την κοινωνία συνολικά. Σαφέστατα έχουµε πολύ ακόµη δρόµο να διανύσουµε. Όµως η κοινωνία γνωρίζει
-και το γνωρίζει καλά αυτό, πιστέψτε µε, ό,τι και να λέτε, κύριοι
της Αντιπολίτευσης- ότι µέσα σε ασφυκτικές συνθήκες εµείς υπερασπιζόµαστε την εργασία και το κοινωνικό κράτος και εσείς µεθοδικά και κυνικά το απαξιώσατε όλα τα προηγούµενα χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Προχωράµε µε την επόµενη οµιλήτρια, την κ. Καραµανλή, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο, µε την παράκληση, όµως,
να τηρηθεί ο χρόνος στα επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ήρθε µε τυµπανοκρουσίες και πολυδιαφηµίστηκε ως το νοµοσχέδιο που προστατεύει την εργασία και έρχεται να κλείσει και να θεραπεύσει τις ανοιχτές πληγές που έχουν
προκαλέσει στους εργαζοµένους οι πολιτικές της σηµερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Στην πράξη, όµως, αποδεικνύεται µια νοµοθετική πρωτοβουλία µε στόχευση καθαρά επικοινωνιακή. Είναι προφανές ότι εντάσσεται στην προετοιµασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ ή της επιστροφής του στον τόπο του εγκλήµατος.
Το φέρατε τώρα, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, για να
«χρυσώσετε το χάπι» σε ασφαλισµένους και συνταξιούχους,
τους οποίους έχετε συνθλίψει, για να µην πάει ο Πρωθυπουργός
στη Θεσσαλονίκη µε άδεια χέρια και άδειος από επιχειρήµατα,
αλλά βεβαίως και για να εξευµενίσετε το αριστερό σας ακροατήριο που συνεχώς συρρικνώνεται.
Ματαιοπονείτε. Οι πολίτες έχουν καεί ξανά και ξανά από τις
υποσχέσεις σας και από τα µέτρα που έχουν φέρει την υπογραφή σας. Θυµούνται, µεταξύ άλλων, τις µειώσεις των συντάξεων:
και αυτές που έγιναν και αυτές που έχετε ψηφίσει για το 2019.
Θυµούνται τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές. Θυµούνται τις
οµαδικές απολύσεις. Έτσι, δεν συγκινούνται από τέτοιες σκοπιµότητες.
Το ίδιο σκηνικό εντυπώσεων, άλλωστε, επιχειρήσατε να στήσετε και στον χώρο της παιδείας και είπατε «αφού δεν µπορούµε
να σκίσουµε, να καταργήσουµε τα µνηµόνια, ας καταργήσουµε
τις πανελλαδικές εξετάσεις». Χωρίς να έχετε κανέναν σχεδιασµό,
χωρίς να έχετε κάνει καµµία επεξεργασία, τελικά καταλήξατε σε
διπλές εκλογές και µείνατε µετεξεταστέοι.
Το ίδιο επιχειρείτε και µε τις επενδύσεις, όπου προσπαθείτε
να µας πείσετε για τις καλές σας προθέσεις, σε πλήρη αντίφαση
µε όσα πράττετε. Και παρακολουθούµε, βεβαίως, τον Πρωθυπουργό σε ένα καθηµερινό σόου, να ανακαλύπτει έκθαµβος και
µε µια µικρή καθυστέρηση, θα έλεγα εγώ, την επιχειρηµατικότητα. Μιας και εκφράζετε εσχάτως τον θαυµασµό σας για τις
επενδύσεις, µπορείτε να µας πείτε πόσες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν από το περίφηµο πακέτο Γιούνκερ, όπου η απορροφητικότητα της χώρας µας είναι στο ναδίρ; Ή καλύτερα, πόσες
θέσεις εργασίας στερείται η ελληνική οικονοµία επειδή δηλώνετε
ανήµποροι, διά στόµατος Φλαµπουράρη, να αξιοποιήσετε ευρωπαϊκούς πόρους; Ακούσαµε και την Υπουργό, η οποία δεν είπε
απολύτως τίποτα. Μπέρδευε τα νούµερα.
Είναι φιλότιµη η προσπάθειά σας να προπαγανδίσετε µία εικονική πραγµατικότητα για όσα συµβαίνουν στη χώρα, αλλά
αυτό που δεν λέτε είναι η συνέχεια του έργου, δηλαδή τι πρόκειται να φέρετε εν όψει της τρίτης αξιολόγησης και στα εργασιακά.
Περνώντας τώρα στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, πέρα από
κάποιες ασήµαντες διατάξεις που προσπαθείτε να προβάλετε,
υπάρχουν άρθρα µε έντονα αρνητικό πρόσηµο για ασφαλισµένους και συνταξιούχους.
Εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων περιµένουν στην ουρά από την 1η Ιανουαρίου του 2015 που
δεν έχει εκδοθεί καµία επικουρική σύνταξη. Εκατόν είκοσι εννέα
χιλιάδες άνθρωποι παραµένουν εγκλωβισµένοι, µε τις αιτήσεις
τους να παραµένουν στο συρτάρι, να περιµένουν τον τρόπο υπολογισµού και τον µαθηµατικό τύπο.
Σήµερα, όχι µόνο δεν ξεµπλοκάρετε τη διαδικασία φέρνοντας
τον µαθηµατικό τύπο, αλλά προχωράτε και σε συγκαλυµµένη µείωση των επικουρικών συντάξεων.
Μειωµένες σε ποσοστό 20%-40% θα είναι οι επικουρικές συντάξεις όσων έχουν αιτηθεί συνταξιοδότηση από 1η Ιανουαρίου
2015 και µετά.
Υπάρχει µία ακόµη διάταξη του νοµοσχεδίου που φέρνει έµ-
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µεσες µειώσεις σε συντάξεις, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόµο
και για µείωση µισθών. Πρόκειται για την αποσύνδεση της προσωπικής διαφοράς που λαµβάνουν τα ειδικά µισθολόγια από τις
συντάξιµες αποδοχές. Από τη στιγµή που αυτά τα χρήµατα παύουν να είναι ενσωµατωµένα στις αποδοχές που λογίζονται συντάξιµες, µοιραία θα οδηγήσουν σε µειώσεις συντάξεων για χιλιάδες εν ενεργεία καθηγητές, στρατιωτικούς, αστυνοµικούς και
γιατρούς.
Επιπλέον, από τη στιγµή που η προσωπική διαφορά µετατρέπεται ουσιαστικά σε επίδοµα, γίνεται πιο εύκολος ο δρόµος για
την κατάργησή της.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, δίνετε ένα δωράκι σε µερίδα δηµοσίων
υπαλλήλων που πήρε θέση ευθύνης επί των ηµερών σας. Περιλαµβάνεται το επίδοµα της θέσης ευθύνης σε συντάξιµες αποδοχές, ακόµη και εάν δεν έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια σε
θέση ευθύνης, ακόµη και εάν ασκούν καθήκοντα µε ανάθεση.
Έτσι, για να µην ξεχνάµε και την εκλογική µας πελατεία!
Τέλος, µείωση αποδοχών επιφέρει και η διάταξη που προβλέπει αύξηση των εισφορών υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, µε τις εισφορές να αυξάνονται από 4% σε 4,5%.
Σε ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, που θέλετε να είναι η φιλεργατική
σας βιτρίνα, έχουν παρεισφρήσει µέτρα που φέρνουν νέες µειώσεις.
Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ και στην αδήλωτη εργασία
και θέλω να πιστεύω ότι είναι κοινή η βούληση όλου του πολιτικού συστήµατος για την καταπολέµησή της.
Μετά από δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης καταπιάνεστε µε το
πρόβληµα της αδήλωτης εργασίας, χωρίς να δίνετε πειστικές
απαντήσεις στα προβλήµατα. Αξίζει να θυµηθούµε παρεµβάσεις
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που µείωσαν δραστικά
την αδήλωτη εργασία, µε πρώτη τη δηµιουργία της «ΕΡΓΑΝΗΣ»,
ενός εργαλείου που ενισχύει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την
υπεράσπιση των εργαζοµένων και των υγιών επιχειρήσεων, αλλά
και την επιβολή του αυστηρού προστίµου των 10.500 ευρώ και
τη µείωση των εισφορών κατά 6%.
Πρόκειται για µέτρα που αποκλιµάκωσαν την παραβατικότητα
στην αγορά εργασίας, µέτρα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε απέναντι και άσκησε σκληρή κριτική. Όλα αυτά, βεβαίως, πριν φορέσει το µνηµονιακό του κοστούµι.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας δεν µπορεί να επουλώσει τα τραύµατα που έχει προκαλέσει αυτή η Κυβέρνηση
στους συνταξιούχους και στους ασφαλισµένους. Οι όποιες ασήµαντες διατάξεις περιέχονται σε αυτό αποτελούν σταγόνα στον
ωκεανό. Όταν έχετε επιβάλει εξοντωτικές εισφορές που έχουν
σµπαραλιάσει ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, όταν έχετε πετσοκόψει συντάξεις και έχετε καταδικάσει και µελλοντικούς συνταξιούχους, όταν έχετε προκαλέσει κραυγαλέες αδικίες µε την κατάργηση των συντάξεων χηρείας, όταν στην αγορά εργασίας η µερική απασχόληση είναι ο
κανόνας και έχετε δηµιουργήσει τη γενιά των εργαζοµένων των
360 ευρώ, όταν έχετε δηµιουργήσει αυτήν τη δυσβάσταχτη
πραγµατικότητα για τους περισσότερους Έλληνες, δεν µπορείτε
να θριαµβολογείτε και δεν µπορείτε ούτε να την αγνοείτε, ούτε
να την αποκρύψετε µε φθηνά τεχνάσµατα.
Δεν δίνετε λύση στα αδιέξοδα που έχετε δηµιουργήσει εσείς
στην κοινωνία και η κλεψύδρα της Κυβέρνησής σας αδειάζει µε
γοργούς ρυθµούς και αυτή η πορεία σας προς την έξοδο δεν
ανακόπτεται ούτε µε φιέστες ούτε µε µεταµφιέσεις σε Ανδρέα
Παπανδρέου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ να τηρήσετε τον
χρόνο των επτά λεπτών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πριν πάω στα γενικά, θα πω ότι µια κοινοβουλευτική συζήτηση έχει νόηµα εάν επικρατεί η ιδέα τού να γίνονται
ερωτήµατα και να λαµβάνονται από την Κυβέρνηση απαντήσεις.
Εάν γίνονται παράλληλοι µονόλογοι δεν έχει µεγάλη σηµασία η
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διαδικασία.
Ήρθε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και κατέθεσε χθες
ένα στοιχείο, ότι παραλάβαµε ως κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου
την αδήλωτη εργασία στο 40% και σας την παραδώσαµε στο
13% και σήµερα έχει επανέλθει στο 40%.
Έχετε τις εξής δυο δυνατότητες, να µας πείτε αν αυτό είναι
αλήθεια ή αν είναι ψέµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό δεν το είπε. Το τελευταίο δεν το είπε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εάν είναι αλήθεια, να µας
πείτε πόσο είναι σήµερα η αδήλωτη εργασία, κύριε Μαντά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να σας πω, εντάξει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …για να το συγκρίνουµε
µε το 2013 και να δω τι έχετε κάνει, γιατί από λόγια είστε πρώτοι,
αλλά από αποτελέσµατα είστε χάλια, γι’ αυτό και η Υπουργός
από χθες δεν απαντάει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λάθος κάνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάµε τώρα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Το 2014 δεν ήσασταν κυβέρνηση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το 2014 σας παραδώσαµε την αδήλωτη εργασία στο 13%, είπαµε και υπήρχε ολόκληρο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής της αδήλωτης εργασίας,
το «ΑΡΤΕΜΙΣ», ένα από τα πολλά τα οποία καταργήσατε και στο
οποίο δεν αναρτάτε τίποτα, για να µη βλέπει ο ελληνικός λαός
τα χάλια σας, αφού µε διακόπτετε.
Άρα λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σηµειώστε: Πόσο είναι η αδήλωτη
εργασία σήµερα και γιατί δεν αναρτάτε στο «ΑΡΤΕΜΙΣ» τα στοιχεία ή οπουδήποτε αλλού θέλετε; Για ποιον λόγο, δηλαδή, πρέπει να δώσει πίστη ο ελληνικός λαός στα ωραία σας λόγια και να
µην το δει καταγεγραµµένο, «κάναµε αυτό», «η Κυβέρνηση της
Αριστεράς πολεµάει την αδήλωτη εργασία και τα λοιπά»;
Δεύτερο συγκεκριµένο ερώτηµα, στο οποίο θέλω να µου δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις, αν µπορείτε: Λέτε: «Θα παίρνουν το επίδοµα ανεργίας για πέντε µήνες αυτοί οι εργαζόµενοι
οι οποίοι παραµένουν απλήρωτοι από τις εταιρείες τους».
Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ, µπορείτε να σηµειώνετε αυτά που
σας ρωτάω; Μπορείτε να µου εξηγήσετε λίγο για να το καταλάβω
µε ποιους όρους, µε ποιες προϋποθέσεις και µε ποια κριτήρια
δίνεται αυτό, ώστε να καταλάβω αν θα γίνει καταστρατήγηση και
κατασπατάληση των πόρων;
Φέρνω ένα πολύ απλό παράδειγµα: Μια επιχείρηση που τα
φέρνει δύσκολα πέρα ή δεν τα φέρνει δύσκολα, συνεννοείται µε
δέκα εργαζοµένους της, αυτοί δηλώνουν ότι είναι απλήρωτοι,
παίρνουν το χιλιάρικο για πέντε µήνες και παίρνουν και µερικά
µαύρα κάτω από το τραπέζι και είναι όλοι ευχαριστηµένοι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτά κάνετε, κύριε Γεωργιάδη! Εν
τη ρύµη του λόγου σας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, δεν υπήρχε αυτό!
Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, κύριε συνάδελφε, αυτό σας εξηγώ.
Κυρία Υπουργέ, µπορείτε να µας πείτε πώς ακριβώς διασφαλίζεται ότι αυτό το µέτρο το οποίο ψηφίζετε δεν θα τύχει καταστρατήγησης; Μπορείτε να µας δώσετε ένα ενδεικτικό νούµερο
για το πόσο ακριβώς κοστίζει στον προϋπολογισµό; Πόσα λεφτά
είναι αυτό; Πόσο θα κοστίσει; Πόσο το προϋπολογίζετε; Υποτίθεται ότι θέλετε να βάλετε σε τάξη τα οικονοµικά της χώρας.
Πρέπει να µας πείτε «αυτό το άρθρο προβλέπω να κοστίσει τόσα
εκατοµµύρια». Έχετε να µας δώσετε ένα τέτοιο στοιχείο; Εάν δεν
έχετε, πώς το ψηφίζετε;
Τρίτον, για να έρθουµε τώρα και στα πιο συγκεκριµένα, πανηγυρίζατε -και εγώ οµολογώ ότι όταν το διάβαζα στην αρχή στα
άρθρα, είπα ότι µάλλον πρόκειται για κάποια µεγάλη µεταβολήότι µπορούν οι εργαζόµενοι χάρη στο νοµοσχέδιό σας για πρώτη
φορά να διεκδικήσουν τα δεδουλευµένα τους που δεν τους πληρώνουν οι κακοί εργοδότες και µε διεκδίκηση προσωπικής περιουσίας.
Από την άλλη, ενώ υποτίθεται ότι κάνετε µια τόσο κολοσσιαία
µεταβολή που δεν υπήρχε, στον χώρο της εργοδοσίας νηνεµία
επικρατεί. Ουδείς ασχολείται µε το άρθρο σας, κανένας δεν στενοχωρήθηκε, κανένας δεν ασχολήθηκε, οπότε θα το ψάξουµε,
διότι λέω και εγώ γιατί αυτοί οι κακοί εργοδότες δεν ανησυχούν
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µε αυτή την κολοσσιαία µεταρρύθµιση της κυβερνήσεως της Αριστεράς!
Διαπιστώνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι για άλλη µια φορά κοροϊδεύετε τους εργαζοµένους και τον ελληνικό λαό µε χάντρες και
θεωρείτε ότι όλοι είναι ιθαγενείς. Γιατί; Βεβαίως και µπορούσε
µέχρι πριν από αυτό το νοµοσχέδιο, µέχρι σήµερα κανονικά ο εργαζόµενος να διεκδικήσει τα δεδουλευµένα του µε την προσωπική περιουσία του διευθύνοντος συµβούλου της ανωνύµου εταιρείας, του οµορρύθµου εταίρου και οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως και
µπορούσε!
Η µόνη µεταβολή που κάνετε σήµερα –για να συνεννοούµαστε- είναι ότι καταργείτε ένα στάδιο διαδικασίας. Μέχρι τώρα για
να το κάνει έπρεπε να προσκοµίσει τη βεβαίωση ότι του χρωστάνε αυτά τα δεδουλευµένα. Τώρα εσείς του λέτε να το κάνει
αυτοµάτως. Μάλιστα!
Τι θα γίνει στην πράξη, για να είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά; Θα σας λατρέψουν οι δικηγόροι! Μόλις θα το κάνει ο εργαζόµενος βάσει του νόµου χωρίς το χαρτί, ένας καλός δικηγόρος του εργοδότη του θα ζητήσει ανακοπή, γιατί δεν έχει αποδειχθεί η οφειλή. Θα πάρει την ανακοπή και θα προστεθεί για τον
δικηγόρο δικηγορική ύλη –προφανώς γι’ αυτό το κάνατε- και δεύτερον, µια επιπλέον ταλαιπωρία στον εργαζόµενο. Συγχαρητήρια! Φοβερή µεταρρύθµιση!
Και πάµε τώρα λίγο στα πολιτικά.
Κυρία Υπουργέ, προσπαθώ να καταλάβω το εξής: Δεν θα
σταθώ στο χθεσινό που είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι η τρόικα έχει
κάποιες ενστάσεις -εγώ είµαι πάντα παραδοσιακός σε αυτά, δηλαδή θεσµοί κ.λπ. είναι ανοησίες για να κοροϊδεύετε τον κόσµο,
τρόικα ήταν, τρόικα είναι, κοροϊδέψατε τον κόσµο και έγινε θεσµοί- και εσείς είπατε ότι δεν είχε. Αυτά θα τα βρείτε µεταξύ σας
όταν έρθει η τρίτη αξιολόγηση. Θα το δούµε.
Πάω, όµως, στην ουσία, γιατί πρέπει να συνεννοούµαστε.
Λέει ο κ. Τσακαλώτος σε συνέντευξή του προ ολίγων ηµερών:
Στόχος είναι να τελειώσει η τρίτη αξιολόγηση όσο γίνεται γρηγορότερα. Στην τρίτη αξιολόγηση υπάρχει η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόµου, το «50+1». Η Νέα Δηµοκρατία διά του εισηγητού της, σας είπε ότι θα το ψηφίσει. Εσείς βγάλατε τελείως
την αξιολόγηση και έρχεται το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Γιατί δεν φέρατε την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόµου; Μήπως για να µην χαλάσετε τη φιέστα του κ. Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Ή θέλετε να κλείσετε την αξιολόγηση, άρα,
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα το πιείτε και αυτό το πικρό
ποτήρι -αντοχές έχετε, το έχετε αποδείξει-, θα ψηφίσει ο κ. Θεωνάς, συνδικαλιστής από τα νιάτα του, ότι δεν θα ξαναγίνει απεργία στην Ελλάδα χωρίς 50+1. Πολύ ωραία. Αφού θα το ψηφίσετε
που θα το ψηφίσετε για να κρατήσετε τις καρέκλες σας, κύριε
Θεωνά, γιατί δεν το ψηφίζατε έναν µήνα νωρίτερα για να στείλετε
ένα σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα τρέχει, να πέσουν και λίγο
τα επιτόκια, να χαρεί και λίγο η οικονοµία και να πουν όλοι ότι ο
Τσίπρας σοβαρεύτηκε; Γιατί δεν το κάνετε;
Εγώ ισχυρίζοµαι ότι θα παίξετε πάλι κατενάτσιο. Μην γελάτε,
κύριε Μαντά! Μαζί θα το ψηφίσουµε όταν το φέρετε, µε τη διαφορά ότι εγώ έλεγα τα ίδια από τα νιάτα µου, ενώ εσείς, κύριε
Μαντά, λέγατε τα ανάποδα. Είναι ωραία, όµως, η βουλευτική καρέκλα, οπότε ας κάνετε και τα ανάποδα και εσείς και ο κ. Θεωνάς
που γελάει από πίσω.
Για να συνεννοούµαστε: Δεν είµαστε ίδιοι. Εµείς θα τα ψηφίσουµε γιατί τα πιστεύουµε. Εσείς θα τα ψηφίσετε για να κρατήσετε τη βουλευτική καρέκλα. Αυτή είναι η διαφορά µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση όµως είναι: Αφού σκοπεύετε, όπως λέτε, να κλείσετε την αξιολόγηση, γιατί δεν το κάνετε µια ώρα αρχύτερα για
να στείλετε και ένα καλό σήµα στις αγορές; Τι είναι αυτό που σας
συγκρατεί;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε κανονική
οµιλία ή παρέµβαση;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγµατα λόγω της θεσµικής σας θέσης, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αρκεί ένα λεπτό;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Για την αδήλωτη εργασία τα στοιχεία είναι τα εξής: Το καλοκαίρι του 2012 η αδήλωτη εργασία ήταν 36%, το καλοκαίρι του
2013 η αδήλωτη εργασία ήταν 40%. Προφανώς «έπιασε ταβάνι»,
αφού διαλύθηκε όλο το πλαίσιο προστασίας. Όταν παραλάβαµε,
η αδήλωτη εργασία ήταν κοντά στο 20%. Τα τελευταία διαθέσιµα
στοιχεία δείχνουν 13% και θα βγει και η επόµενη έκθεση.
Το «ΑΡΤΕΜΙΣ» λειτουργεί κανονικά. Δεν είστε καλά πληροφορηµένος.
Για το επίδοµα ανεργίας, επίσης δεν είστε καλά πληροφορηµένος, δεν µε πειράζει, όµως. Να το εξηγήσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Γεωργιάδη, αφού µε ρωτάτε, καλό είναι να µε ακούτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Φτιάχνει την επόµενη απάντησή του.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεκτό, δεκτό!
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, ένας εργαζόµενος που απολύεται ή
θεωρεί ότι έχει χωρίσει καταγγελία της σύµβασης εργασίας, ότι
υπάρχει απόλυσή του δηλαδή, µένει άνεργος και για να πάρει το
επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκοµίσει στον
ΟΑΕΔ πρωτόδικη δικαστική απόφαση που να τον δικαιώνει και
µετά παίρνει το επίδοµα ανεργίας αναδροµικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σωστά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν είναι σωστό, τότε αυτό
που συµβαίνει µε αυτήν τη διάταξη είναι µία µεταφορά του κινδύνου. Δεν επιφέρει καµµία δηµοσιονοµική επίπτωση, διότι ο
άνεργος θα πάρει το επίδοµα ανεργίας από την πρώτη στιγµή
που θα προσκοµίσει τη δήλωση και αν η δικαστική απόφαση δεν
τον δικαιώσει, θα υποχρεούται να το επιστρέψει αναδροµικά. Άρα επί της ουσίας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, αυτό γίνεται στην
Ελλάδα τόσα χρόνια.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Γεωργιάδη, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι δηµοσιονοµικές εκθέσεις βασίζονται στους νόµους, όπως πολύ καλά ξέρετε.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, οι ρυθµίσεις τι κάνουν; Και νοµίζω
ορθώς το κάνουν. Μεταφέρουν τον κίνδυνο από τον άνεργο στον
ΟΑΕΔ, αλλά δεν αλλάζουν τίποτα ως προς τη δηµοσιονοµική επίπτωση, διότι ο άνεργος θα πάρει το επίδοµα ακριβώς τη στιγµή
που το έχει περισσότερο ανάγκη, τη στιγµή δηλαδή που φεύγει
από την επιχείρηση που δεν τον πληρώνει και δεν θα το πάρει
µετά αναδροµικά. Ως προς τη δηµοσιονοµική του επίπτωση,
όµως, είναι ακριβώς το ίδιο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Βρούτση, το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους που έχει πλήρη έκθεση για το νοµοσχέδιο –και δεν είναι
έτσι όπως τα λέτε εδώ και µέρες, και βλέπετε ότι δεν απαντώ, το
αφήνω, αλλά το λέτε και το ξαναλέτε- λέει ότι η συγκεκριµένη
διάταξη δεν προκαλεί δηµοσιονοµική επίπτωση.
Στο σύνολο του νοµοσχεδίου, όταν το Γενικό Λογιστήριο βγάζει την οικονοµική του έκθεση, σχολιάζει τις διατάξεις που προκαλούν δηµοσιονοµική επίπτωση. Αυτές που δεν προκαλούν δηµοσιονοµική επίπτωση δεν τις σχολιάζει. Αυτή, λοιπόν, δεν προκαλεί δηµοσιονοµική επίπτωση.
Για να τελειώνουµε και µε κάτι άλλο µε τη διαταγή πληρωµής,
αυτήν τη στιγµή οι εργαζόµενοι πάρα πολύ σπάνια µπορούν να
βγάλουν εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη
φυσικού ή νοµικού προσώπου και αυτό το ξέρουν όλοι οι δικηγόροι που ξέρουν εργατικό δίκαιο. Δεν µπορούν να βγάλουν δια-
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ταγή πληρωµής, εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του
εργοδότη για τα δεδουλευµένα τους, γιατί υπάρχουν θέµατα
µέσα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που είναι άλυτα.
Εµείς µε τις ρυθµίσεις που κάνουµε λύνουµε αυτά τα θέµατα,
ώστε ο εργαζόµενος να µπορεί να βγάζει από την αµέσως επόµενη ηµέρα διαταγή πληρωµής σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη φυσικού ή νοµικού προσώπου.
Προφανώς οι νοµικές διαδικασίες έχουν και την ανακοπή στη
διαταγή πληρωµής, όπως και στις άλλες περιπτώσεις των διαταγών πληρωµής, όπως το ίδιο συµβαίνει και όταν έχεις ένα σπίτι
που το νοικιάζεις και υπάρχει διαταγή απόδοσης του µισθίου. Το
ίδιο ακριβώς θα υπάρχει κι εδώ. Είναι πάγιες διαδικασίες.
Όµως εκεί που εσείς βλέπετε δικηγορική ύλη, εκεί εµείς βλέπουµε εργαζόµενους οι οποίοι πρέπει επιτέλους να έχουν ένα
όπλο στα χέρια τους, διότι υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργοδοτών που δεν πληρώνουν ενώ έχουν περιουσία και το νοµικό πρόσωπο έχει περιουσία και θα έπρεπε να
τους πληρώσει.
Αυτά για τις διευκρινίσεις.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δένδια, θέλετε µια παρέµβαση για ένα λεπτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στα υπόλοιπα θα σας απαντήσει ο συνάδελφος. Απλώς θα µου επιτρέψετε, επειδή εµπίπτει και στον κύκλο
της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, έστω και αν δεν είµαι
εργατολόγος, στο άρθρο 50 του σχεδίου νόµου αυτά που µας
λέτε δεν ισχύουν. Δεν γνωρίζω το δικό σας βιογραφικό, αλλά σας
λέω ευθέως, για να γραφτεί στα Πρακτικά, ότι αυτά που λέτε δεν
ισχύουν.
Το µόνο που αλλάζετε εδώ είναι η δυνατότητα του εργαζόµενου να εκδώσει διαταγή πληρωµής χωρίς να αποδείξει το ύψος
του οφειλόµενου ποσού και τη µη καταβολή του. Τα ανέλυσε ο
κ. Αθανασίου –δεν είναι στην Αίθουσα- προηγουµένως. Αυτό θα
οδηγήσει µαθηµατικά στην άσκηση ανακοπής και στον διπλασιασµό του κόστους του εργαζοµένου για να εισπράξει τα χρήµατά
του.
Τα περί προσωπικής περιουσίας του εργοδότη είναι έπεα πτερόεντα, κοινώς, για να το πω νεοελληνικά, είναι λόγια του αέρα,
δεν έχουν καµία διαφορά και δεν θα µπορούσαν να έχουν καµία
διαφορά.
Επίσης, η ρύθµιση αυτή, όποιος και αν την έγραψε, είναι ρύθµιση του γονάτου, συνιστά µεταβολή στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και θα έπρεπε να έχει σοβαρότητα νοµοτεχνική, την
οποία δεν έχει.
Είναι αέρας κοπανιστός –χρησιµοποιώ αγοραίες εκφράσεις
για να γραφτούν στα Πρακτικά- συνιστά βάρβαρη εξαπάτηση
των εργαζοµένων και εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να ξεχάσουµε σε αυτή την Αίθουσα και τα πέντε γράµµατα που ξέρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Πάλι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αναφέρθηκε σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
παρακαλώ. Πείτε µας ποιο είναι το προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο κρίσιµο αυτό νοµοσχέδιο όσον αφορά το θέµα των εντυπώσεων –γιατί περί εντυπώσεων πρόκειται- η Υπουργός στο ζήτηµα της αδήλωτης
εργασίας, που είναι και ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, αναφέρθηκε προσωπικά σε µένα µε την προηγούµενη ιδιότητά µου ως
Υπουργού και στην αδήλωτη εργασία και τα ποσοστά της.
Οφείλω, λοιπόν, να απαντήσω, διότι η Υπουργός έδωσε ανακριβή στοιχεία στη Βουλή και είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ και τον εαυτό µου και να αποκαταστήσω την αλήθεια στα
µάτια και της ελληνικής κοινωνίας και του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ένα λεπτό είναι
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αρκετό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ένα λεπτό.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Στην οµιλία σας, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν
να µιλήσω. Φοβούνται την αλήθεια.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κάνετε λάθος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Θα µιλήσετε στην ώρα σας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απαντώ λοιπόν. Μηδενίστε τον χρόνο.
Πήρα τον λόγο από τον Πρόεδρο. Όταν θα καταλύσετε τη δηµοκρατία, τότε µόνο θα µου εµποδίσετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Μας κλέβετε τον χρόνο!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Να τα πει στην οµιλία του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Τζούφη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εδώ είναι Βουλή. Πήρα τον λόγο από
τον Πρόεδρο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Να µιλήσετε στην ώρα σας και να τα καταθέσετε. Μονόλογο θέλετε. Λέτε τα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, να µιλήσει ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µηδενίστε τον χρόνο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, έχετε ένα
λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κρατώ στα χέρια µου
το διάγραµµα το οποίο διέψευσε η Υπουργός και το οποίο κατέθεσα χθες στη Βουλή. Η ανεργία είναι στο 40,4%. Η αδήλωτη
έπεσε στο 13,2%.
Τα ερωτήµατα προς την Υπουργό είναι τα εξής: Πρώτον, το
αµφισβητεί αυτό; Δεύτερον, τρία χρόνια που είναι Κυβέρνηση να
µου πει τι έχει κάνει και ποιο µέτρο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αδήλωτη εργασία. Τρίτον, γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν δηµοσιοποιεί
στοιχεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ποιο
είναι το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και τέταρτη ερώτηση: Ποιο είναι σήµερα το ύψος της αδήλωτης εργασίας;
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Να το καταθέσετε στα Πρακτικά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Μας κλέβετε χρόνο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
Κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός ζήτησε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα απαντήσει
στην οµιλία της, κύριε Μαντά. Θα αρχίσει ένας διάλογος που δεν
θα τελειώσει. Θα απαντήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μην εκνευρίζεστε. Η δηµοκρατία έχει
αντίλογο. Τι να κάνουµε; Δεν σας αρέσει ο αντίλογος.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κάνετε λάθος! Μονόλογο θέλετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λαζαρίδη, αρχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για άλλη µια φορά και τι δεν ακούσαµε σε αυτήν την Αίθουσα!
Ακούσαµε για επιχειρηµατικότητα, ακούσαµε για δηµόσιο-ιδιωτικό τοµέα και επιχειρηµατικότητα από ποιους; Από αυτούς οι
οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα και την κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι
υπερχρέωσαν την χώρα, την πήγαν στο 120% και στη συνέχεια,
οι ίδιοι το πήγαν στο 180%, κρίνουν την αποτελεσµατικότητα
αυτής της Κυβέρνησης.
Αυτή η Κυβέρνηση διαχειρίζεται και προσπαθεί να επουλώσει
τα τραύµατα και να σηκώσει τη χώρα στα πόδια της από τις πράξεις των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Άκουσα προηγουµένως δεν θυµάµαι ποιον εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος µιλούσε για επιχειρηµατικότητα και έλεγε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν ξέρει από επιχειρείν,
αυτοί έχουν να κάνουν µε τον ιδιωτικό τοµέα κ.λπ..
Σας µιλώ εγώ, ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που
εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είµαστε επιστήµονες ελεύθεροι
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επαγγελµατίες και δεν έχουµε ούτε έναν δηµόσιο υπάλληλο στις
τάξεις µας, χωρίς αυτό να αποτελεί µοµφή στους δηµοσίους
υπαλλήλους. Μάλιστα, ορισµένοι εξ ηµών δραστηριοποιηθήκαµε
και επιχειρηµατικά και την επιχειρηµατικότητα αυτή την οποία
ασκούσαµε, όπως το ίδιο έκαναν σε όλους τους Έλληνες, την
κατέστρεψαν οι πολιτικές αυτών των δύο κοµµάτων.
Βεβαίως, διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν. Θα το ξεχάσουµε αυτό; Δεν µπορούµε να το ξεχάσουµε. Η
µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Γιατί στρέφονται υποκριτικά εναντίον
των δηµοσίων υπαλλήλων; Υπάρχουν και εκλογικές περιφέρειες
στην Ελλάδα όπου το σύνολο των εδρών καταλαµβάνεται από
Βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από το δηµόσιο. Και πάλι λέω
-µη µε παρεξηγήσουν οι φίλοι µας δηµόσιοι υπάλληλοι- ότι αυτό
δεν είναι µοµφή προς τους δηµοσίους υπαλλήλους. Αντιθέτως,
σέβοµαι και υπολήπτοµαι τους δηµοσίους υπαλλήλους, που οι
περισσότεροι ασκούν πραγµατικά µε συνέπεια τα καθήκοντά
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και
όλα τα νοµοσχέδια που έρχονται, προσπαθεί να επουλώσει τις
βαθιές πληγές τις οποίες προξένησαν οι πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων. Με 28% ανεργία που παρέδωσε η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, δεν µπορεί να σταθεί κανένα ασφαλιστικό σύστηµα όρθιο. Δεν υπάρχει µελέτη. Όσες µελέτες και να
διαβάσουµε, σε καµία µελέτη δεν θα συναντήσουµε τέτοιο ποσοστό.
Είχα µιλήσει εγώ µε έναν διακεκριµένο εργατολόγο -ο κ. Κουτρουµάνης πρέπει να είναι- µε τον οποίο συζητήσαµε και του
είπα το εξής: Προβλέπεται πουθενά σε κάποια µελέτη ανεργία,
δηλαδή να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της ανεργίας πάνω από
15%; Μου είπε: «Όχι, πουθενά». Παρέδωσαν την ανεργία στο
28%. Αντί να απολογούνται και εν πάση περιπτώσει να συµβάλουν, να ασκήσουν κριτική -κριτική από την Αντιπολίτευση, που
είναι το οξυγόνο της δηµοκρατίας- προσπαθούν µε ψέµατα να
αλλοιώσουν τα πραγµατικά γεγονότα.
Μηχανικοί και δικηγόροι, αυτό το νοµοσχέδιο όλοι το είδαν θετικά. Ακούσαµε και τις απόψεις τους. Εγώ µηχανικός είµαι. Ένας
µηχανικός ο οποίος δεν ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα δεν καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι πολύ
δίκαιο. Και ξέρετε, εξαιτίας των πολιτικών αυτών των κοµµάτων,
από το 2009 οι µηχανικοί δεν έχουµε αντικείµενο, γιατί επέλεξαν
ακριβώς να πλήξουν τον τοµέα των κατασκευών, έναν τοµέα ζωντανό, ο οποίος συντηρούσε πάνω από διακόσια πενήντα επαγγέλµατα.
Όµως ξέρετε, έχει βρεθεί σε αµηχανία η Αντιπολίτευση, γιατί
όλα τα αντιπολιτευτικά τους χαρτιά, όλοι οι αντιπολιτευτικοί τους
στόχοι µηδενίστηκαν. Αυτή η Κυβέρνηση βλέπουµε ότι έχει θετικά βήµατα και αναγνωρίζονται διεθνώς.
Προσπαθούσαν να φέρουν κάποια στοιχεία και εγώ θα τους
πω για το 2014 το εξής: Αφού πήγαινε τόσο καλά η οικονοµία,
γιατί δεν πέρασαν την αξιολόγηση και δραπέτευσαν; Γιατί δραπετεύσαν το 2014 αυτά τα δύο κόµµατα, η κυβέρνηση Σαµαρά Βενιζέλου και δεν πέρασαν την αξιολόγηση. Και αυτή η Κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν, πέρασε δύο αξιολογήσεις και πάει
για τρίτη αξιολόγηση τώρα. Έτσι είναι. Βγήκε στις αγορές, δοκίµασε τις δυνάµεις της και την αποτελεσµατικότητά της αυτή η
Κυβέρνηση.
Πάνω από µισή µονάδα, 0,6% λιγότερο θα πληρωθούν, χάρη
σε αυτήν την Κυβέρνηση, τα οµόλογα Σαµαρά - Βενιζέλου. Αποτυχία είναι αυτό; Μεγάλη επιτυχία, όσο κι αν προσπαθούν να τη
µειώσουν.
Το 2014 λένε ότι ήταν καλή χρονιά. Εγώ θα σας διαβάσω στοιχεία από τα επιµελητήρια και από την ΕΛΣΤΑΤ. Το 2014 ήταν η
χειρότερη χρονιά της δεκαετίας. Τα «κανόνια» έφτασαν σε αξία
το 1,8 δισεκατοµµύριο ή το 1,8% του ΑΕΠ. Το παθητικό στις πτωχεύσεις από τα 351 εκατοµµύρια το 2012 –σας τα διαβάζω τα
στοιχεία όπως ακριβώς υπάρχουν στην ΕΛΣΤΑΤ- έφτασε στα 700
εκατοµµύρια το 2013 και –κρατηθείτε, συνάδελφοι, να ακούσετε
τώρα πού πήγαν την καλή χρονιά, του 2014- το 2014 από τα 700
εκατοµµύρια του 2013 πήγαν στο 1,8 δισεκατοµµύριο. Αυτή ήταν
η καλή χρονιά, το 2014. Αυτή ήταν η καλή χρονιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και προσέξτε, τώρα εδώ. Το µεγαλύτερο ποσοστό από τις
πτωχεύσεις το έχουµε στο εµπόριο, όπου έχουµε 41% πτωχεύσεις στον εµπορικό κλάδο. Η Νέα Δηµοκρατία έβγαινε τότε, αν
θυµάστε, συνάδελφοι, και κατηγορούσε το εµπόριο ότι είναι αντιπαραγωγικός κλάδος κ.λπ.. Έχω κατηγορήσει από αυτό το
Βήµα πολλές φορές της Νέα Δηµοκρατία ότι αυτό δεν έπρεπε
να το κάνει στον εµπορικό κλάδο, γιατί παραδοσιακά οι έµποροι
στήριζαν τη Νέα Δηµοκρατία.
Βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει και θέλω να πω κάτι από την επικαιρότητα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν έχει προβληθεί καθόλου
αυτό που γράφτηκε στην «Κυριακάτικη Δηµοκρατία», µια εφηµερίδα η οποία δεν πρόσκειται φιλικά σε αυτήν την Κυβέρνηση. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό που έβγαλε η «Κυριακάτικη Δηµοκρατία».
«Η αγωγή», λέει, «που καίει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία» και
βγάζει στο φως, στην επιφάνεια, γιατί χαρίστηκε η Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς, στον Σάλα. Λέει εδώ, από την πρώτη σελίδα
σας διαβάζω αυτολεξεί: «Μόλις είκοσι τρεις µέρες µετά την επίδοση του δικογράφου» -όπου µε αγωγή η Αγροτική Τράπεζα ζητούσε να της πληρωθούν τα δάνεια από τα δύο αυτά κόµµατα«τα δύο µεγάλα κόµµατα αποφάσισαν να διαλύσουν την τράπεζα
και να τη «χαρίσουν» στην Πειραιώς. Για να γλυτώσουν, όρισαν
µε τροπολογία-ντροπή ότι η ετήσια χρηµατοδότησή τους είναι
ακατάσχετη.». Κατέθεσαν τροπολογία µε την οποία καθιστούσαν
την επιχορήγηση ακατάσχετη. Γιατί είχαν υποθηκεύσει, προκειµένου να πάρουν δάνεια, να εξασφαλίσουν δάνεια, τις επιχορηγήσεις τους. Αυτές τις επιχορηγήσεις που είχαν υποθηκεύσει
πριν από µερικά χρόνια ήρθαν εδώ και µε τροπολογία που κατέθεσαν τις κατέστησαν ακατάσχετες. Αυτή είναι η εντιµότητα
αυτών των δύο κοµµάτων;
Θα ήθελα να σας διαβάσω και µέσα τι λέει. Θα σας τα διαβάσω
αυτολεξεί, δεν είναι λόγια δικά µου αυτά. Και λέει: «Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να κλείσουν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που κατείχε το 72% της χρηµατοδότησής
τους, να τη χαρίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς και να κλέψουν ουσιαστικά πάνω από 200 εκατοµµύρια, που θα έπρεπε να επιστρέψουν». Συγκεκριµένα, τα δάνεια της Νέας Δηµοκρατίας ήταν 240
εκατοµµύρια και 220 εκατοµµύρια περίπου του ΠΑΣΟΚ. Και συνεχίζει και ακούστε φρασεολογία: «Η πολιτική µεθόδευση µε
όρους µαφίας ξετυλίγεται στη πολυσέλιδη αγωγή που κατέθεσε
η Αγροτική Τράπεζα τον Ιούλιο του 2012 -επί νεοσύστατης κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου- κατά του ελληνικού δηµοσίου και
των δύο πολιτικών κοµµάτων…» -υπάρχει αγωγή από την Αγροτική Τράπεζα, σε βάρος των δύο κοµµάτων-, «…όταν η τότε Κυβέρνηση αποφάσισε να εκχωρήσει το υγιές κοµµάτι της Τράπεζας στη βολική Πειραιώς του Μιχάλη Σάλλα -µαζί µε τα δάνεια
τους- αντί του ευτελούς ποσού των 95 εκατοµµυρίων ευρώ».
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Θέλω λίγο την προσοχή σας.
Έδωσαν την Αγροτική Τράπεζα για 95 εκατοµµύρια στην Πειραιώς, τη στιγµή που µόνο από τα κόµµατα η Αγροτική Τράπεζα
περίµενε 200 εκατοµµύρια. Αν αυτό δεν συνιστά σκάνδαλο, τι
είναι; Είναι ο ορισµός του σκανδάλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζω και σας τα διαβάζω αυτολεξεί, κύριοι συνάδελφοι,
για να µην πει κανείς ότι υπερβάλω: «Είκοσι τρεις µέρες µετά την
κατάθεση της αγωγής, στις 26 Ιουλίου 2012, αποφάσισαν τη διάλυση της Αγροτικής» και εκχώρησαν αυτό που σας είπα προηγουµένως. «Η αγωγή έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές έχει
προσδιοριστεί να εκδικαστεί στα µέσα Οκτωβρίου, στο πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών». Τώρα, αυτόν τον Οκτώβριο, κύριοι συνάδελφοι. «Θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε τόσο τη στάση
της τράπεζας όσο βέβαια και των πολιτικών κοµµάτων. Από αυτό
θα εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα».
Ξέρετε, έπαιρναν συνεχώς αναβολή αυτά τα δύο κόµµατα. Τι
προσπαθούσαν και τι ήλπιζαν µε τις πολλές αναβολές, θα το δούµε και θα δούµε αν ξαναπάρουµε τώρα και άλλη αναβολή.
Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να τα καταθέσω στα Πρακτικά
αυτά. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα της εφηµερίδας και εδώ µέσα η
ανάλυση των γεγονότων.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λαζαρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, ο εισηγητής µας κ. Παπαχριστόπουλος το έχει αναλύσει και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια.
Το νοµοσχέδιο είναι θετικό και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το στηρίζουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος για επτά λεπτά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ενδιαφέρον το δικαστικό ρεπορτάζ της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»,
κύριε συνάδελφε, αλλά υποθέτω ότι αν η αγωγή έχει προχωρήσει
και γίνουν όσα εύχεστε να γίνουν, τότε η εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» θα είναι η πρώτη εφηµερίδα που θα έχει ρίξει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Θα είναι παγκόσµια πρωτοτυπία.
Εγώ, όµως, δεν θέλω να αφιερώσω τριάντα δευτερόλεπτα στο
νοµοσχέδιο και δεκαπέντε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θέλω να µιλήσω για το νοµοσχέδιο. Και θέλω να πω ότι, όπως πάντα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, για εσάς
σηµασία έχει το αφήγηµα και όχι η πραγµατικότητα.
Έτσι, αυτές τις ηµέρες ακούσαµε κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια µεταξύ άλλων ότι
αυτό το νοµοσχέδιο βελτιώνει την καθηµερινότητα των εργαζοµένων και συνταξιούχων, ότι είναι το πρώτο «φιλεργατικό» νοµοσχέδιο. Μάλλον, το πρώτο «φιλοδικηγορικό» νοµοσχέδιο εκτιµώ
ότι είναι. Πάντως δεν µπορώ να πω ότι είναι το πρώτο «φιλεργατικό». Αποδεικνύει το γεγονός ότι εσείς, της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, είστε µε τους εργαζόµενους, και µάλλον κατά συνέπεια, όχι µε τους εργοδότες, ότι ξηµερώνει µια νέα µέρα και µια
νέα κανονικότητα στην αγορά εργασίας, κλπ.. Φυσικά, και τη
γνωστή επωδό ότι εµείς, οι υπόλοιποι -και οι ειδικά εµείς στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση- δεν δικαιούµαστε «διά να οµιλούµε»,
όπως είχε πει κάποιος παλαιότερα για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τα γνωστά, δηλαδή. Η πραγµατικότητα, όµως, επιµένει
και είναι αρκετά διαφορετική.
Θα ήθελα να κάνω µια εισαγωγική παρατήρηση, δεδοµένου
ότι θα περιορίσω την εισήγησή µου στους δύο άξονες κοινωνικής
ασφάλισης και απασχόλησης. Εισαγωγικά, όµως.
Εσείς, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, επιµένετε να µην ακούτε
κανέναν γύρω σας ή να τους ακούτε προσχηµατικά, όπως για
παράδειγµα την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή για τις Δηµόσιες Συµβάσεις, στην οποία θυµίζω ότι είχατε απευθύνει πρόσκληση να
γνωµοδοτήσουν για το περίφηµο άρθρο 41 στις 31-8-2017, δηλαδή την περασµένη Πέµπτη, όταν άρχισε να συζητείται στην επιτροπή το νοµοσχέδιο. Μας κοινοποιήθηκε η απάντηση µόλις
χθες, προκειµένου να δούµε και τη γνωµοδότηση, που ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα και εκτενέστατη, όπως είδα, αυτής της επιτροπής
σχετικά µε το άρθρο 41.
Αγνοήσατε παντελώς την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,
την ΟΚΕ, κατ’ εξοχήν εταίρο µε κοινωνικό πρόσηµο. Δεν τους καλέσατε καν να γνωµοδοτήσουν, γιατί βέβαια δεν πρόσκεινται
στην κυβερνητική Πλειοψηφία, µε άλλα λόγια δεν είναι δική σας,
οπότε δεν σας ενδιαφέρει η άποψή τους.
Όσοι κοινωνικοί εταίροι προσήλθαν στον διάλογο διατύπωσαν
σοβαρότατες επιφυλάξεις. Η ΓΣΕΕ σας έκανε την άβολη ερώτηση τι θα γίνει µε τον συνδικαλιστικό νόµο και την αλλαγή του
πλαισίου και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πρέπει, βάσει
της επόµενης αξιολόγησης, να έρθουν στη Βουλή προς ψήφιση,
υπονοώντας µάλλον ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία υπαγορεύεται από την πολιτική συγκυρία και όχι ουσία και µάλλον από
συγκεκριµένες σκοπιµότητες.
Ο ΣΕΒ, τον οποίο έτσι και αλλιώς δεν υπολήπτεστε αρκετά,
κάνει λόγο για ρυθµίσεις τεχνικού χαρακτήρα δευτερεύουσας
σηµασίας, µε πρακτική δυσκολία εφαρµογής και προστιθέµενη
γραφειοκρατία, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της εκ
των προτέρων ηλεκτρονικής δήλωσης των υπερωριών, που στην
πράξη θα δηµιουργήσει µεγάλα γραφειοκρατικά ζητήµατα. Ήδη
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πονοκεφαλιάζουν οι λογιστές και βέβαια δεν θα καλύψει τη φύση
αυτής της ενέργειας από πλευράς του εργοδότη, που είναι η κάλυψη εκτάκτων αναγκών που δεν µπορούν να προβλεφθούν εκ
των προτέρων.
Η ΓΣΕΒΕΕ χάλασε το κλίµα των ηµερών µε δηµοσιεύµατα στα
πορίσµατα της έρευνάς της για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
τις µέρες που συζητάµε. Μεταξύ άλλων σταχυολογώ: µια στις
τέσσερις µικρές επιχειρήσεις βρίσκεται στο κόκκινο λόγω χρεών.
Υπάρχει κίνδυνος λουκέτων για δεκατρείς χιλιάδες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Αντίστοιχα υπάρχει κίνδυνος απώλειας εικοσιπέντε
χιλιάδων και βάλε θέσεων εργασίας. Μία στις τρεις επιχειρήσεις
καθυστερεί στην καταβολή µισθών. Υποθέτω ότι τώρα θα συµµορφωθεί βάσει της τροποποίησης στη δικαστική διαδικασία. Το
42,7% απασχολεί προσωπικό µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης
και το νέο φαινόµενο για το οποίο δεν άκουσα τίποτα αυτές τις
µέρες, κυρία Υπουργέ, δίπλα στην αδήλωτη απασχόληση αναπτύσσεται µε ιδιαίτερη ένταση σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα και
το φαινόµενο της αδήλωτης επιχειρηµατικότητας.
Οι χιλιάδες µικροεπαγγελµατίες που ασκούν αδήλωτη επαγγελµατική δραστηριότητα, επειδή δεν αντέχουν πλέον να είναι
νόµιµοι και να πληρώνουν όλα τα βάρη που τους έχετε επιβάλει,
είναι µια πραγµατικότητα. Εσείς ρυθµίσατε -και σωστά- για µηχανικούς και δικηγόρους ασφάλιση επαγγελµατικής δραστηριότητας και όχι ιδιότητας. Αν και για εµένα εδώ εκτιµώ ότι για τον
νέο επιστήµονα το βασικό ζητούµενο είναι να έχει δουλειά και
όχι να µην έχει και εξ αυτού του λόγου να οφείλει µικρότερες και
λιγότερες εισφορές. Πλην, όµως, για τους αδήλωτους επαγγελµατίες, η απόκρυψη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
είναι µονόδροµος επιβίωσης. Και για το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, είναι πηγή διαρροής και απώλειας εσόδων.
Και µια που είπα για τον ΕΦΚΑ, έρχοµαι στην κοινωνική ασφάλιση, το οποίο είναι ζοφερό. Ο ΕΦΚΑ, το σύστηµα Κατρούγκαλου
που θα θωράκιζε –θυµάστε- την κοινωνική ασφάλιση σχεδόν για
πάντα στη χώρα, είναι υπό κατάρρευση µε χρέη και τρύπες που
µεγαλώνουν κάθε µέρα. Λέτε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο διορθώνετε αδικίες του νόµου. Μικρό το καλό, λέω εγώ. Οι προοπτικές
του ασφαλιστικού για τους συνταξιούχους κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι. Εγώ σταχυολογώ αυτά που ήδη υφίστανται.
Έχουν ψηφιστεί και θα συντρέξουν τους επόµενους µήνες µικρότερες κατά 30% οι νέες συντάξεις που εκδίδονται µε βάση
τον νόµο Κατρούγκαλου από 13-5-2016 και µετά, για δηµοσίους
υπαλλήλους µε µεγάλο χρόνο υπηρεσίας, ασφαλισµένους ΙΚΑ
µε υψηλές αποδοχές, ασφαλισµένους πρώην ΤΕΒΕ µε υψηλές
εισφορές. Έως 300 ευρώ απώλεια περικοπής προσωπικής διαφοράς καταβαλλόµενες συντάξεις, κύριες και επικουρικές από
το 2019 και µετά. Ψηφισθέν! Πάνω από 140.000 χαµηλοσυνταξιούχοι θα δουν νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ από το 2018. Για τις επικουρικές συντάξεις έρχονται µειώσεις 10% ως 40%. Βάλατε
πλαφόν 30%, αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό δηµιουργεί µεγάλο λόγο
αισιοδοξίας. Περίπου εξήντα πέντε χιλιάδες εκκρεµή εφάπαξ
που θα µειωθούν έως 20%, όταν εκδοθούν. Βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες αιτηθέντες σύνταξη στην αναµονή για σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κάνω κάποιες ειδικές παρατηρήσεις –µια µικρή ανοχή,
κύριε Πρόεδρε- για µερικές επίµαχες φιλεργατικές διατάξεις.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Άρθρο 41. Αποκλεισµός από δηµόσιες συµβάσεις ή χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της εργατικής νοµοθεσίας. Γνωρίζει επιφυλάξεις της ανεξάρτητης αρχής που κοινοποιήθηκαν
µόλις χθες, όπως σας είπα, στο δεκασέλιδο υπόµνηµά της. Εγείρουν πολλά ζητήµατα που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία
και διόρθωση. Δεν τα είδατε. Εγώ σας είχα θέσει στην επιτροπή
το ζήτηµα του κενού ρύθµισης στην περίπτωση που ο εργαζόµενος προσφεύγει στα δικαστήρια και δικαιώνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέτω, όµως, κι άλλο ένα κρίσιµο σηµείο προβληµατισµού.
Υπάρχει εδώ ο κίνδυνος ανάπτυξης νέου πεδίου αθέµιτης συναλ-
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λαγής ανάµεσα αφ’ ενός στην εργολαβική εταιρεία, δηλαδή, τον
ιδιώτη και αφ’ ετέρου τη διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και ειδικότερα το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας. Όταν ο
ΣΕΠΕ και κατ’ επέκταση ο Ειδικός Γραµµατέας ή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου, καθίστανται, διά της διατάξεως αυτής,
ρυθµιστές διά της έκδοσης ενός πιστοποιητικού της πρόσβασης
του εργολάβου στο δηµόσιο χρήµα, καταλαβαίνετε τον κίνδυνο
που ξαφνικά αναπτύσσεται. Σας ζητώ να το καταγράψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για τα άρθρα 49-51, για την επιτάχυνση απονοµής δικαιοσύνης
στις εργατικές διαφορές, δεν ξέρω αν έχει συνεννοηθεί µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ή τους δικαστές, το δικαστικό σώµα.
Εδώ υποτίθεται ότι η τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
είναι αφ’ ενός αντικείµενο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έρχεται ως προαπαιτούµενο µε
ορίζοντα υλοποίησης τον Σεπτέµβριο του 2017. Εσείς φέρνετε
κάποιες τροποποιήσεις αποσπασµατικά, εδώ κι εκεί, είτε µε τροπολογίες είτε µε άρθρα, διάσπαρτες σε νοµοσχέδια. Έχετε συνεννοηθεί µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Δεν ξέρω, λοιπόν, αν
έχετε συνεννοηθεί µε τον Υπουργό.
Ξέρω, όµως, ότι η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που εισάγετε θα προσθέσει επιπλέον φορτίο σε ένα ήδη
υπερφορτωµένο σύστηµα εκδίκασης υποθέσεων στα µικρά πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή το Ειρηνοδικείο και το Μονοµελές. Θα
δηµιουργηθεί νέα ύλη µε κύµα αιτήσεων εκδόσεως διαταγών
πληρωµών για οφειλόµενους µισθούς, αλλά και ανακοπών από
τους ανακόπτες και στην πράξη αυτό θα δηµιουργήσει επιπλέον
πρόβληµα.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην µε ευχαριστείτε,
κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συµπερασµατικά, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε αποσπασµατικές, δευτερεύουσας σηµασίας ρυθµίσεις µε εµφανή τιµωρητική και όχι προληπτική
αντιµετώπιση παραβατικών συµπεριφορών ως διασπορά θεωρητικώς φιλεργατικών διατάξεων, των οποίων η εφαρµογή στην
πράξη είναι εξαιρετικά αµφίβολη.
Εσείς στον µοναδικό δρόµο για τη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης και διατήρηση των υφισταµένων και δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης µε καλύτερους όρους –όχι περισσότερες
δουλειές µόνο, αλλά καλύτερες δουλειές- δεν αναγνωρίζετε ότι
υπάρχει µόνο ο δρόµος της προσέγγισης επενδυτικών κεφαλαίων.
Εκεί, όµως, αρχίζουν τα υπαρξιακά σας προβλήµατα. Ο Πρωθυπουργός µιλάει για επενδύσεις, αλλά ο κινηµατικός ΣΥΡΙΖΑ τις
υπονοµεύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Παναγιωτόπουλε, κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κοινοβουλευτικός ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι είναι µε τους εργαζόµενους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: …χωρίς να κάνει τον κόπο
να διακρίνει ανάµεσα σε καλούς και κακούς εργοδότες. Και βέβαια, ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούτε το Προεδρείο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι δεν γίνεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, µε ευχαριστείτε,
αλλά πρέπει να κλείσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σηµασία έχει το αφήγηµα,
αλλά το αφήγηµα έχει σταµατήσει να ακούγεται, έχει κουράσει
το ακροατήριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, αυτό που
ακούστηκε χθες ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να τελειώσουµε
στις 13.00’, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση. Έχουν
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να µιλήσουν δύο, τρεις Υπουργοί, η κυρίως Υπουργός και άλλοι
δύο, τρεις Κοινοβουλευτικοί και είκοσι συνάδελφοι. Ακόµη και να
διαγράφοντο όλοι οι συνάδελφοι οικειοθελώς, µόνο µε τους
Υπουργούς και τους Κοινοβουλευτικούς θέλουµε µιάµιση ώρα
και τουλάχιστον τρία τέταρτα για την ψηφοφορία, σύνολο είναι
δύο ώρες. Εποµένως, αυτό ακυρώνεται. Προχωράµε κανονικά.
Εντάξει πολύ θα θέλαµε –όποιος ήθελε- να είµαστε παρόντες
στην κατάθεση στεφάνου από τον κ. Μακρόν, αλλά η Ολοµέλεια
θα κάνει τη δουλειά της και ο κ. Μακρόν θα κάνει τη δική του
δουλειά.
Εποµένως, συνεχίζουµε κανονικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάµε δηλαδή σε εξάντληση του καταλόγου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, συγγνώµη,
κύριε Μαντά. Πριν ανέβετε στο Βήµα, κύριε Μαντά…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει
ζητήσει τον λόγο και ο Υπουργός κ. Χαρίτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε µε να προεδρεύσω. Ξέρω. Έχω συνεννοηθεί εγώ µε την κυρία Υπουργό.
Γι’ αυτό είπα στον κ. Μαντά ότι τον παρακαλώ να καθίσει κάτω
για λίγο.
Λοιπόν, η κυριά Υπουργός δεν θα κάνει τώρα την οµιλία της,
αλλά θέλει, για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες και να βγει το
σπλάχνο της ψηφοφορίας, να πει για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και να πει ποιες τροπολογίες κάνει αποδεκτές.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι τώρα. Να µιλήσουν κάποιοι Βουλευτές και µετά θα τα πω. Δεν θα αργήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά µη µου το
αφήσετε για το τέλος. Σας εξήγησα ότι οι Υπηρεσίες θέλουν κάποιον χρόνο για να βγάλουν το σπλάχνο. Μετά τον κ. Μαντά θα
έρθετε στο Βήµα για τα δύο αυτά πράγµατα, τις νοµοτεχνικές
και τις τροπολογίες. Την οµιλία σας κάντε την όποτε θέλετε.
Κύριε Μαντά, ελάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι θα εξαντληθεί ο κατάλογος. Άρα, θα πάµε το απόγευµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, εκτός αν θέλουν
κάποιοι συνάδελφοι να διαγραφούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα, όλο το Προεδρείο θα εξαντλήσει
τον κατάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, βεβαίως. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρακτικά δεν γίνεται να τελειώσουµε στις 13.00’.
Εποµένως, αφού δεν τελειώνουµε στις 13.00’, δεν µπορώ να
βάλω εγώ περιορισµό στους συναδέλφους. Αυτό ισχύει και για
τον επόµενο από εµένα. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να διαγραφούν
από µόνοι τους.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συµφωνούµε µε τη διαδικασία που προτείνετε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καληµέρα.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο ένα πράγµα που άκουσα εγώ, θα πω
και ποια άλλα άκουσα, είναι πάρα πολλούς χαρακτηρισµούς.
Σχεδόν πρωταγωνίστησε σε αυτό. Τι επικοινωνιακό το είπανε, τι
αιµοστατικό το είπανε, τι φαιδρό το είπανε, τι ανεφάρµοστο το
είπανε. Όλα τα είπανε. Γιατί, άραγε;
Συστηµατικά, βεβαίως, εκτός από εξαιρέσεις, ιδιαίτερα από
την πλευρά της Αντιπολίτευσης, αρνήθηκαν να αναφερθούν στα
συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου. Και κάνω µία πρόβλεψη,
όταν φτάσουµε στα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου θα
παρακολουθήσουµε όλοι ότι πολλά από αυτά, που αναµφισβήτητα είναι θετικά και προωθητικά, πολλές πλευρές της αντιπολίτευσης θα τα ψηφίσουν.
Συνεπώς, νοµίζω ότι είναι απολύτως εµφανές ότι πέρα από το
στρατηγικό αδιέξοδο που βρίσκεται ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, και θα πω µερικά πράγµατα στο τέλος γι’ αυτό, υπάρχει
επόµενη µέρα για τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες σε
αυτήν τη χώρα.
Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής: είναι λίγο να έχουν αποδοθεί,
όπως δήλωσε πρόσφατα σε εφηµερίδα ο επικεφαλής του Σώµα-
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τος Επιθεώρησης Εργασίας, 24 εκατοµµύρια από παρεµβάσεις
σε εργατικές διαφορές στους εργαζόµενους; Είναι λίγο; Είναι
λίγο αυτά τα δεκάδες χιλιάδες µεροκάµατα απλήρωτη εργασία
που µε αυτές τις παρεµβάσεις επιστράφηκαν;
Εγώ δεν θα µπω στα πολλά νοµικά και στις ανακοπές και σε
όλα αυτά τα πράγµατα, που νοµίζω ότι έγινε φανερό πως είναι
κάποιες διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Όµως, να
δούµε τα βήµατα. Για να τα δούµε λιγάκι. Είναι λίγο ότι θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, επιτέλους, στα οικοδοµικά και
τεχνικά έργα να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούµενο προσωπικό; Ή αλήθεια δεν ξέρουµε τι πάρτι γινόταν σε αυτό το επίπεδο; Είναι λίγο αυτό;
Είναι λίγο το ότι ενισχύουµε τις επιχειρήσεις που τηρούν την
εργατική νοµοθεσία; Είναι κίνητρο ή αντικίνητρο αυτό; Για ποιους
είναι αντικίνητρο; Επειδή µας λέτε ότι είναι κατασταλτικό το νοµοσχέδιο. Για να καταλάβω, δηλαδή. Ευτυχώς υπάρχουν επιχειρήσεις σε αυτήν τη χώρα που τηρούν την εργατική νοµοθεσία.
Δεν είναι κίνητρο, λοιπόν, για τις επιχειρήσεις να τηρούν την εργατική νοµοθεσία, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο
χρήµα; Ή θέλετε να συνεχιστεί το «πανηγύρι» και οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις που συστηµατικά παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις προσβάσεις και τα
κονέ που δεκαετίες τώρα τα χρησιµοποιούν;
Είναι λίγο αυτό το κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πράγµατι
θέλουν να είναι συνεπείς µε την εργατική νοµοθεσία; Και βεβαίως γι’ αυτές που δεν είναι συνεπείς µε την εργατική νοµοθεσία, ναι, θα αποκλείονται από το δηµόσιο χρήµα.
Αυτή είναι µια καθαρή θέση και είναι η επόµενη µέρα.
Είναι λίγο το ότι ρυθµίζουµε -και θα πάρουµε όλα τα µέτρα
ώστε αυτό να είναι ευέλικτο και αποτελεσµατικό- την από πριν
ηλεκτρονική δήλωση για την υπερωριακή απασχόληση; Εδώ
έχουν εκφραστεί πάρα πολλές αντιρρήσεις. Νοµίζω ότι είναι απολύτως σαφές από την πλευρά του Υπουργείου κι έχει ειπωθεί
πάρα πολλές φορές ότι θα φτάσουµε στο σηµείο –και θα φτάσουµε στο σηµείο- µε ένα sms και η πιο µικρή επιχείρηση να µπορεί να δηλώνει τις υπερωρίες και θα είναι ευέλικτο και αποτελεσµατικό σύστηµα. Κι εν πάση περιπτώσει, εδώ είµαστε αν
υπάρχει δυσκολία να το βελτιώσουµε ακόµα παραπάνω.
Είναι λίγα όλα αυτά; Είναι λίγο το ότι αυτή η περίφηµη διαταγή
πληρωµής µπορεί να είναι πια πολύ πιο προσβάσιµη, πολύ πιο
άµεση στον εργαζόµενο; Διότι όλα τα υπόλοιπα υπήρχαν είτε
έτσι είτε αλλιώς και οι ανακοπές και το ένα και το άλλο. Δεν τα
ξέρω καλά τα νοµικά, αλλά νοµίζω ότι είναι σαφές ότι υπήρχαν.
Το γνωρίζουµε από την κοινωνική µας εµπειρία αυτό.
Είναι λίγο ότι µειώνεται το κόστος της δίκης για τους εργαζόµενους; Γνωρίζουµε τις δυσκολίες που έχει το δικαστικό σύστηµα να ανταποκριθεί µε ταχύτητα. Όµως εδώ κάνουµε µια
νοµοθετική παρέµβαση. «Του αέρα», λένε. Εντάξει, να µην κάνουµε τίποτα, να το αφήσουµε έτσι. Να µην κάνουµε µια προσπάθεια συστηµατική, ώστε αυτές οι υποθέσεις να τρέξουν πολύ
πιο γρήγορα. Να µην το κάνουµε, να το αφήσουµε. Όµως, το να
το αφήσουµε έχει επιπτώσεις. Το να προσπαθήσουµε να το υλοποιήσουµε θα έχει αποτελέσµατα.
Και είναι λίγο αυτό, το οποίο µε πρωτοβουλία του ΚΚΕ ψηφίσαµε και το κατοχυρώνουµε ακόµα περισσότερο τώρα, για τη
µονοµερή βλαπτική µεταβολή; Δεν ξέρουµε, δεν γνωρίζουµε από
την κοινωνική µας εµπειρία όλοι τι πάρτι γινόταν σε αυτό; Είναι
τιµωρητικό άραγε αυτό για τις επιχειρήσεις ή µήπως είναι ενισχυτικό –το επαναλαµβάνω- για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να λειτουργήσουν µε κανόνες, επιτέλους σε αυτή τη χώρα;
Πάω παρακάτω. Η επέκταση δικαιωµάτων, όπως η επέκταση
από την προστασία της απόλυσης λόγω µητρότητας και στις γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθεσίας ή εµπλέκονται
στη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας δεν είναι επέκταση
δικαιωµάτων; Το ότι θεσπίζεται ειδική άδεια και για νέα νοσήµατα, όπως για παιδιά µε βαριά νοητική υστέρηση δεν είναι επέκταση δικαιωµάτων στους γονείς; Το ότι κατοχυρώνονται αυτά
τα δικαιώµατα δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση; Γι’ αυτό ξαναλέω ότι όταν φτάσουµε στο συγκεκριµένο θα είναι πραγµατικά
δύσκολο να εξηγήσετε όσοι ψηφίσετε αντίθετα, γιατί δεν ψηφίζετε αυτές τις θετικές διατάξεις. Εγώ πιστεύω -ειλικρινά το πι-
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στεύω- ότι πολλές απ’ αυτές τις θετικές διατάξεις θα ψηφιστούν.
Και πάω στα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης. Θα αναφερθώ
µόνο σε δύο ζητήµατα, γιατί νοµίζω ότι και ο αρµόδιος Υπουργός
θα δώσει απαντήσεις.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να λέµε τη µισή
αλήθεια είναι ένα πράγµα το οποίο δεν βοηθάει τον δηµοκρατικό
διάλογο. Ο προηγούµενος οµιλητής σε σχέση µε την έκθεση του
Ινστιτούτου των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων είπε µόνο ένα κοµµάτι της αλήθειας. Εγώ είχα σκοπό να πω και τα δύο. Και το ότι
των επιχειρήσεων έχει δυσκολία στις εισφορές, αλλά και το
άλλο στοιχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το γράφει και η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Ο τίτλος της -έχοντας και τη φωτογραφία και
του κ. Πετρόπουλου- είναι: «Σε δεινή θέση παρά τις µικρότερες
εισφορές». Διαψεύδεται, λοιπόν, εδώ πανηγυρικά όλη αυτή η
προπαγάνδα, η οποία έλεγε ότι έχουν εκτιναχθεί οι εισφορές σε
απίστευτα ύψη και δεν υπάρχει καµµία µείωσή τους.
Το 75,7% των επιχειρήσεων, λοιπόν, δηλώνει -όπως το διαβάζω από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και θα καταθέσω και τα σχετικά
στοιχεία- πως καταβάλει µικρότερες ή ίδιες εισφορές µε αυτές
που πλήρωνε το 2016. Μάλιστα σε επίπεδο πολύ µικρών επιχειρήσεων, χωρίς προσωπικό και µε χαµηλό τζίρο, το ποσοστό αυτό
αυξάνεται, φτάνοντας ακόµα και το 79,2%. Υπάρχει, λοιπόν, η
µία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Είναι σωστό για τον δηµοκρατικό διάλογο να λέµε όλες τις πλευρές.
Καταθέτω, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαντάς καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω και αναφέροµαι στο εξής. Λέτε και επαναλαµβάνετε
ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο κόβονται οι επικουρικές συντάξεις.
Ακούω κάτι νούµερα, όπως 40%. Πριν άκουσα ότι κόβονται οι κύριες συντάξεις κατά 30%. Έχουµε πει χίλιες φορές ότι το «ταβάνι» είναι στο 18%. Τίποτα! 30%, 40%, 50%. Ο καθένας λέει ό,τι
νούµερα θέλει. Δεν γίνεται έτσι, όµως, διάλογος και δεν γίνεται
έτσι να ενηµερώσουµε στα σοβαρά τους πολίτες. Να πούµε και
το ένα, να πούµε και το άλλο, όµως.
Είναι δύσκολο στοίχηµα η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Ευτυχώς –και το θυµίζω αυτό- µόνο το 2%, όπως διάβασα πρόσφατα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», προσφεύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση.
Η εµπιστοσύνη του κόσµου στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση
είναι υψηλή και θα γίνει ακόµα υψηλότερη.
Το αποδεικνύουν αυτό τα πρώτα δείγµατα και από την ίδια τη
διαδικασία του ΕΦΚΑ, που βγάζει, παρά την πρόβλεψη για -400
εκατοµµύρια, αν θυµάµαι καλά, κύριε Πετρόπουλε, ένα πλεόνασµα +350 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι λίγο αυτό σε ένα εγχείρηµα που όλοι ψέλνανε από το
πρωί ως το βράδυ την ταφή του; Λέγανε ότι θα αποτύχει, είναι
ενταφιασµένο, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Το ότι στήνεται ένας
ξεκάθαρος δρόµος σε αυτό είναι λίγο; Δεν είναι λίγο. Είµαστε,
όµως, σε µία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, είµαστε.
Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο σε σχέση µε τις επικουρικές; Αποκαθιστά τη σχέση ανταποδοτικότητας εισφορών και συντάξεων.
Αυτό κάνει η συγκεκριµένη διάταξη. Δηλαδή, παίρνει υπ’ όψιν της
όλο το ποσό των εισφορών των εργαζοµένων. Και φέρνει αποτελέσµατα αυτό σε συγκεκριµένους κλάδους. Βελτιώνει, δηλαδή,
την ανταποδοτική δυνατότητα σε κατηγορίες, όπως οι δηµοτικοί
και κοινοτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι στα ΕΛΤΑ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ναυτικοί, οι χηµικοί κλπ..
Είναι όλα καλά; Όχι, βεβαίως. Ξέρουµε πολύ καλά και τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας και όλα αυτά. Να πούµε συγκεκριµένα πράγµατα, όµως.
Αν έµενε ο προηγούµενος νόµος, ο οποίος θυµίζω ότι το 2014
µε οριζόντια περικοπή, µε βάση τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος,
µείωσε 5,2% τις επικουρικές συντάξεις, ξέρετε πού θα φτάναµε
σήµερα για τις συντάξεις από το 2014 και µετά; Σε µειώσεις 50%.
Εµείς µε το ν.4378/2016 προστατεύσαµε το 90% των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης, που αθροιστικά έπαιρναν κύρια και
επικουρική σύνταξη 1300 ευρώ.
Συνεπώς, στο ασφαλιστικό σύστηµα έχουµε µία εικόνα δύσκολη. Παραµένουµε σε µεγάλη δυσκολία, ειδικά όσο η ανεργία
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παραµένει υψηλή, παρά την πολύ µεγάλη δουλειά που έχουµε
κάνει, αλλά υπάρχουν και θετικές ενδείξεις.
Εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριµένη διάταξη είναι προς το
συµφέρον των συνταξιούχων και όχι αντίθετα. Βελτιώνει, δεν
αφαιρεί.
Επιπλέον, λέτε ότι δεν δίνονται επικουρικές συντάξεις. Παραλάβαµε εκατόν τριάντα χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο εκκρεµότητες
σε επικουρικές συντάξεις στις 3-12-2014. Πόσες είναι σήµερα,
τον Ιούλιο; Εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες εβδοµήντα οκτώ αιτήσεις
για επικουρικές, λιγότερες από αυτές που παραλάβαµε. Στο ενδιάµεσο, όµως, δώσαµε πενήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα επικουρικές συντάξεις. Διότι δεν έµεινε το ίδιο όπως όταν παραλάβαµε.
Υπήρξαν και νέες αιτήσεις. Οι νέες αιτήσεις, µετά την 1-1-2015,
είναι εξήντα χιλιάδες.
Λέµε ότι κάναµε θρίαµβο ως προς αυτό; Όχι. Λέγαµε, όµως,
ότι προχωρήσαµε και ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν δίνονται επικουρικές συντάξεις. Πώς να το κάνουµε;
Τέλος, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση για
ένα συγκεκριµένο άρθρο, το οποίο διάβασα και ξαναδιάβασα και
νοµίζω ότι έχει κάποια ζητήµατα. Είναι το άρθρο 45, αν µου επιτρέπετε, όπου ορίζεται ότι «οποιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή
επέλθει στη σύµβαση εργασίας από απόφαση του εργοδότη, η
οποία ελήφθη κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4,
είναι άκυρη, διατηρούµενων των δικαιωµάτων του άρθρου 7, του
ν.2112/1920».
Αυτό που δεν προσδιορίζεται είναι η ουσιαστική µεταβολή. Δεν
προσδιορίζεται. Και επιπλέον, σε έναν χώρο εργασίας µπορεί να
έχουµε δυο-τρεις εργαζόµενους που να έχουν διαφορετική αντίληψη για το ποια είναι η ουσιαστική µεταβολή, παραδείγµατος
χάριν στον χρόνο εργασίας ή σε άλλα ζητήµατα. Συνεπώς, νοµίζω ότι αυτό το άρθρο χρειάζεται να το ξαναδείτε διότι δεν είναι
σαφές.
Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, -κι ευχαριστώ για τον χρόνο- δεν µπόρεσα να πω τίποτα για το γενικό κλίµα, θέλω, όµως,
να κλείσω, λόγω και της ιδιαίτερης ευαισθησίας σε αυτόν τον
τοµέα και της επαγγελµατικής µου ενασχόλησης, µε το άρθρο
25. Με το άρθρο 25 κάνουµε ένα πολύ σοβαρό πράγµα για τους
ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήµατα. Τι κάνουµε;
Τους δίνουµε τη δυνατότητα κοινωνικής επανένταξης, µη κόβοντας το επίδοµα το οποίο παίρνουν, εάν καταφέρουν να ενταχθούν και να µπορέσουν να δουλέψουν ένα εξάµηνο, έναν χρόνο
κλπ..
Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους µας που υπάρχουν σε αυτή τη
χώρα, οι οποίοι έχουν σοβαρά ψυχικά νοσήµατα. Νοµίζω ότι είναι
ένα πολύ θετικό άρθρο και δείχνει ότι µέσα στο συνολικό σχέδιό
µας –φαντάζοµαι ότι θα υπερψηφιστεί κι απ’ όλες τις πλευρέςτο να δείξουµε µε συγκεκριµένο τρόπο πώς εννοούµε την κοινωνική ευαισθησία είναι πολύ αποτελεσµατικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μπαλωµενάκης,
ευγενικά, παραχωρεί τη θέση του στον κ. Χαρίτση, ο οποίος πρέπει να πάει εκ µέρους της Κυβέρνησης στο Σύνταγµα να υποδεχθεί τον κ. Μακρόν.
Άρα, κύριε Χαρίτση έχετε τον λόγο για πέντε-έξι λεπτά και
µετά ο κ. Μπαλωµενάκης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντίθετα µε τη νεοφιλελεύθερη
ορθοδοξία που θέλει την ανάπτυξη της οικονοµίας να βασίζεται
στην ελαστική και φθηνή απασχόληση, για εµάς η ανάπτυξη περνάει µέσα από την αναβάθµιση της εργασίας.
Η ελληνική οικονοµία θα ανακάµψει µόνο αν στηριχθεί στο
υψηλά µορφωµένο και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό που
διαθέτει η χώρα, το οποίο, παρεµπιπτόντως, αποτελεί βεβαίως
και προϊόν της δουλειάς που γίνεται στο δηµόσιο σχολείο και στο
δηµόσιο πανεπιστήµιο, τα οποία τόσο έχουν λοιδορηθεί το τελευταίο διάστηµα. Μόνο, λοιπόν, αν επενδύσουµε σε σταθερές
και ποιοτικές θέσεις εργασίας και διαµορφώσουµε αξιοπρεπείς
και ανθρώπινες συνθήκες για τους εργαζόµενους, θα µπορέ-
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σουµε να πετύχουµε κοινωνικά δίκαιη, αλλά και οικονοµικά βιώσιµη ανάπτυξη.
Και το λέω αυτό γιατί οι πολιτικές απαξίωσης της εργασίας
που ακολουθήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, όχι µόνο δεν οδήγησαν, τελικά, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, αλλά
προκάλεσαν και µία πρωτόγνωρη σε καιρό ειρήνης ύφεση και
τραυµάτισαν χωρίς προηγούµενο την ελληνική οικονοµία.
Οδήγησαν, επίσης, στη φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων επιστηµόνων και ερευνητών στο εξωτερικό, στερώντας την ελληνική
οικονοµία από το βασικότερο συγκριτικό της πλεονέκτηµα.
Δηµιούργησαν, τέλος, µία τραγική κατάσταση στην αγορά εργασίας σε βάρος των εργαζοµένων, όπου η καταπάτηση των εργατικών δικαιωµάτων, η απλήρωτη εργασία, η παραβίαση της
εργατικής νοµοθεσίας έχουν αποκτήσει ενδηµικό χαρακτήρα.
Την πραγµατικότητα αυτή που κληρονοµήσαµε είµαστε αποφασισµένοι να την αλλάξουµε και την αλλάζουµε µέρα µε τη
µέρα. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας
είναι ένας κρίκος πολύ σηµαντικός, ένας κρίκος κοµβικός σε
αυτή την αλυσίδα αλλαγών σε σχέση µε τη θωράκιση των εργασιακών δικαιωµάτων.
Σε ό,τι αφορά εµάς, το Υπουργείο Οικονοµίας, από την πρώτη
στιγµή σχεδιάσαµε και υλοποιούµε έναν ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό που στον πυρήνα του έχει ακριβώς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, τη δηµιουργία
σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Σε όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, αλλά και σε εκείνα που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους έχουµε εισαγάγει τη λεγόµενη ρήτρα εργασίας. Απαρέγκλιτη, δηλαδή, προϋπόθεση για
να ενισχυθεί µία επιχείρηση είναι να διατηρήσει τουλάχιστον τις
υφιστάµενες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, ενισχύουµε τις επιχειρήσεις που θα δηµιουργήσουν νέες και σταθερές θέσεις εργασίας, καλύπτοντάς τους για σηµαντικό χρονικό διάστηµα το µισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος αυτών των νέων θέσεων. Ενώ,
τέλος, αναπτύξαµε στοχευµένα προγράµµατα για την ενίσχυση
αυτοαπασχολούµενων απόφοιτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
έτσι ώστε να πάψουν να απασχολούνται σε δουλειές που δεν
έχουν καµµία σχέση µε το αντικείµενό τους, αλλά και για την ενίσχυση των νέων ερευνητών και τη σύνδεση της δουλειάς τους
µε τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Έρχοµαι τώρα στη συγκεκριµένη διάταξη στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας, στη διάταξη του άρθρου 41 για τον αποκλεισµό από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις, λόγω
παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Με τη διάταξη, λοιπόν, αυτή στο παρόν νοµοσχέδιο κάνουµε
ένα επιπλέον βήµα. Εισάγουµε ως απαραίτητη προϋπόθεση για
την ενίσχυση µιας επιχείρησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους την αυστηρή τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας. Όπως
έχουµε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν στόχος µας είναι να
ενισχύσουµε εκείνη την επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία
σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Είναι άλλωστε προφανές ότι η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και φορέων που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία δηµιουργεί και αθέµιτο
πλεονέκτηµα έναντι εκείνων που τηρούν τα προβλεπόµενα από
τη νοµοθεσία.
Πρόθεσή µας, λοιπόν, δεν είναι µόνο η τιµωρία όσων παραβιάζουν τον νόµο, αλλά µε την παρούσα διάταξη να δηµιουργήσουµε το κίνητρο για την αποτροπή τέτοιων φαινοµένων που
ταλαιπώρησαν την ελληνική οικονοµία το προηγούµενο διάστηµα
και την καλλιέργεια κουλτούρας και σεβασµού στα εργατικά δικαιώµατα. Πλέον δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες, όλοι θα γνωρίζουν ότι απαραίτητος όρος για να εξασφαλίσει µια επιχείρηση
κρατική ενίσχυση κάθε είδους είναι να εφαρµόζει την εργατική
νοµοθεσία και να σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζεται η έννοια του σοβαρού, επαγγελµατικού παραπτώµατος που θα αποτελεί στο εξής,
λόγω απόρριψης της πρότασης για ένταξη σε προγράµµατα ή
την υπαγωγή σε οποιοδήποτε καθεστώς ενίσχυσης. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, όταν έχουν εκδοθεί εις βάρος της από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας τρεις πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από την ισχύου-
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σα νοµοθεσία ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας ή δύο
πράξεις επιβολής προστίµου για αδήλωτη εργασία.
Προβλέπεται, επίσης, µηχανισµός κυρώσεων στο επίπεδο της
χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους από το
ΕΣΠΑ, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον αναπτυξιακό νόµο, σε δύο στάδια: πριν την ένταξη της επιχείρησης
σε κάποιο πρόγραµµα ή και µετά την ένταξη κατά τη διάρκεια
υλοποίησης έργου του επενδυτικού σχεδίου.
Ο έλεγχος όλης αυτής της διαδικασίας θα γίνεται ηλεκτρονικά
και αυτοµατοποιηµένα, µέσω της διασύνδεσης των σχετικών
πληροφοριακών συστηµάτων των προγραµµάτων, δηλαδή του
ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Συστήµατος Κρατικής Ενίσχυσης και του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας. Για να µην υπάρξουν µάλιστα και αµφιβολίες ως προς
την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος -διατυπώθηκαν και
πριν από έναν οµιλητή, καλοπροαίρετα, νοµίζω, από τον κ. Παναγιωτόπουλο-, υπάρχει και µεταβατικότητα στη διάταξη µέχρι
να ολοκληρωθεί αυτή η διασύνδεση των συστηµάτων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας στο σύνολό του αλλά και η συγκεκριµένη διάταξη που
µόλις σας παρουσίασα, στέλνουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς
κάθε κατεύθυνση. Η λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους
σε βάρος των εργαζοµένων, σε βάρος µάλιστα και των ίδιων των
νοµοταγών επιχειρηµατιών δεν µπορεί να έχει θέση στην ελληνική οικονοµία και πιστέψτε µε είναι πολλοί αυτοί και από τον
χώρο των επιχειρήσεων που στηρίζουν τέτοιες ρυθµίσεις, έτσι
ώστε να πάψει να υπάρχει αυτός ο αθέµιτος ανταγωνισµός.
Τα δικαιώµατα και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής
για τους εργαζόµενους δεν είναι κάτι προαιρετικό. Δεν µπορεί
να γίνεται αντιληπτό ως µία πολυτέλεια που µπορούµε να θυσιάσουµε στον βωµό του κέρδους, αποτελεί απαραίτητη αναγκαία
συνθήκη για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα τον
κ. Μπαλωµενάκη και αµέσως µετά την κ. Κεραµέως. Θα ακολουθήσει η κ. Φωτίου και ελπίζω η κυρία Υπουργός να είναι έτοιµη
για τα δύο µικρά θέµατα να κάνει την τοποθέτησή της και θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο.
Ορίστε, κύριε Μπαλωµενάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και σε
πολλά πεδία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, έτσι και στα θέµατα της εργασίας έχει σηµασία από ποια σκοπιά τα αντιµετωπίζει κανείς και εν προκειµένω µια κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι αντιµετωπίζει τα θέµατα της εργασίας από τη σκοπιά των εργαζοµένων, της προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων, µε την εισαγωγή ώριµων ρυθµίσεων που καταλήγουν στην εφαρµογή των
νόµων. Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι νόµοι και
διατάξεις, όπως ξέρουµε, υπήρξαν και υπάρχουν, δεν µας λείπουν γενικά. Εκείνο που πολλές φορές λείπει είναι η εφαρµογή
τους και κυριολεκτώντας, θα έλεγα ότι λείπει ένας µηχανισµός
επιβολής της εφαρµογής των νόµων.
Πολύ ορθά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας έχουν
εστιάσει εδώ και καιρό στο θέµα των ελέγχων, µε θεαµατικά,
όπως ακούσαµε, αποτελέσµατα. Μπορεί να πει κανείς ότι οι προτεινόµενες διατάξεις είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας από τα
κενά και συνειδητοποίησης των συνεπειών της παράβασης των
νόµων από µεριάς της εργοδοσίας τόσο σε ατοµικό όσο και σε
δηµόσιο επίπεδο, αφού έτσι στερούνται το κράτος και το ασφαλιστικό σύστηµα των αναγκαίων εσόδων.
Πολλά έχουν λεχθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εκείνες
τις επιχειρήσεις που έκλεισε η κρίση, για τα δράµατα των µικρών
και µεσαίων επιχειρηµατιών που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη
δραστηριότητά τους. Δικαίως έχουν λεχθεί. Δεν έχει, όµως, θρηνήσει ανάλογα ο συστηµικός Τύπος, µε εξαίρεση βέβαια τα έντυπα της Αριστεράς, για τα δράµατα εκατοντάδων και χιλιάδων
εργαζοµένων, εκείνων που εσχάτως τους ονοµάσαµε «εγκλωβι-
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σµένους», οι οποίοι αναγκάζονται να δουλεύουν επί µήνες απλήρωτοι σε επιχειρήσεις που έχουν προσχεδιάσει µάλιστα να βαρέσουν «κανόνι».
Η ταπείνωση, ο ψυχικός και οικονοµικός φόρτος αυτών των
εργαζοµένων, που στέκονται επί ώρες στα γραφεία της εργοδοσίας είτε για να πάρουν ψίχουλα έναντι δεδουλευµένων είτε ακόµη χειρότερα, για να αποσπάσουν απλώς µια υπόσχεση µερικής
καταβολής, για ορισµένους φαίνονται ασήµαντα.
Οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις σφύριζαν αδιάφορα µπροστά
στο φαινόµενο να οφείλει, λόγου χάρη, ένας εργολάβος υπέρογκα ποσά σε εργαζοµένους, να µην τα πληρώνει, ενώ έχει και
την ίδια στιγµή σαν να µη συµβαίνει απολύτως τίποτα, να εξακολουθεί να παίρνει δουλειές από το δηµόσιο, προκαλώντας ευθέως και πολύ άγρια µάλιστα την κοινή γνώµη και βεβαίως τους
ίδιους τους παθόντες.
Τις παρενέργειες της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας, λοιπόν, επιδιώκει να αντιµετωπίσει αυτό το σχέδιο νόµου.
Με τη σειρά των ρυθµίσεων που έχουν ήδη αναλυθεί ως προς τη
σκοπιµότητα και την επιδιωκόµενη αποτελεσµατικότητα που αναµένεται βάσιµα να έχουν αποδεικνύεται, όπως είπαµε παραπάνω,
ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει αυτά τα θέµατα από τη σκοπιά
του αδύναµου µέρους, του εργαζόµενου και αυτό δεν είναι ιδεοληψία, αλλά είναι στοιχειώδης υποχρέωση κάθε σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους, διότι οι παραβιάσεις εργασιακών δικαιωµάτων είναι από τις χειρότερες µορφές αδικηµάτων και έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην κοινωνική συνοχή και στη λειτουργία
της κοινωνίας.
Αποτελεί πεποίθηση πολλών από εµάς ότι οι παραβιάσεις στον
τοµέα της εργατικής νοµοθεσίας µόνο µε ενίσχυση και περαιτέρω αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών ελέγχου µπορεί να
σταµατήσουν. Εάν απουσιάζει ο µηχανισµός της επιβολής της
νοµοθεσίας ή εάν, όπως συµβαίνει πολλές φορές σήµερα, σέρνεται η υπόθεση στα δικαστήρια, όπου παρέχεται ένα πλήρως
πεδίο στρεψοδικίας, αναβολών κλπ., έχουµε να κάνουµε ακόµα
µε ευχολόγια και υποκρισία.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου που αποδίδει βάρος στην ισχυροποίηση των εξουσιών του ΣΕΠΕ, δηλαδή του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, που τους εξοπλίζει µε πρόσθετες εξουσίες και
µάλιστα µε εξουσίες που προσιδιάζουν σε εκείνες του ανακριτικού υπαλλήλου του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Επίσης, κατοχυρώνεται η πρόσβαση
των υπαλλήλων σε βιβλία, σε στοιχεία και έχουν πλήρη εξουσία
να προβαίνουν σε διακρίβωση της ταυτότητας των παρευρισκοµένων προσώπων.
Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι µια επιχείρηση που παραβιάζει την εργατική νοµοθεσία και τους κανόνες ασφάλειας
και υγιεινής αναγκάζεται να κλείσει. Εξίσου σηµαντικό, αν όχι σηµαντικότερο και δείγµα της αποφασιστικότητας που έχει η Κυβέρνηση να επιβάλει και όχι να δηµιουργήσει έναν ακόµη νόµο
ανάµεσα στους πολίτες που να µην ισχύει, είναι ότι η διακοπή
δεν θα αίρεται, παρά µόνο εάν αποκατασταθούν οι παραβάσεις
και οι παραβιάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή
των εργαζοµένων.
Νοµίζω ότι η ρύθµιση για την πέρα του νοµίµου ορίου εργασίας είναι εξαιρετική. Με έκπληξή µου άκουσα αντιρρήσεις. Και
αν έχω χρόνο, θα πω και µερικές αντιρρήσεις επ’ αυτών των αντιρρήσεων. Νοµίζω, δηλαδή, ότι η προαναγγελία στο σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» των υπερωριών είναι κυριολεκτικά το αυγό του Κολόµβου.
Τόσο απλά είναι τα πράγµατα. Έτσι δεν θα µπορεί κανένας να
επικαλείται την έκτακτη περίπτωση, µιας και το να στείλεις ένα
sms διαρκεί µόνο ορισµένα δευτερόλεπτα. Αρκεί, λοιπόν, ο χρόνος που αρχίζει η υπερωρία να συµπίπτει µε εκείνο που έστειλες
και τα πράγµατα είναι όλα καλά και όλα νόµιµα. Επικαλέστηκε
κάποιος συνάδελφος, για παράδειγµα, τα βιβλία, τις καταχωρίσεις που γίνονται χειρόγραφα. Θα έλεγα ότι και η «ΕΡΓΑΝΗ»
είναι µια πρόοδος. Και αυτό το σύστηµα καταγραφής σε σχέση
µε το παρελθόν, πρόοδος ήταν.
Δείτε, όµως, το εξής: Η απόσταση ανάµεσα στην καταγραφή
και στον έλεγχο δηµιουργούσε -ο καθένας το καταλαβαίνει- περιθώρια για παραθυράκια, για πονηριές και για στρεψοδικίες που
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καταλαβαίνουµε όλοι ποιος τις πληρώνει. Εάν είχε εφαρµοστεί
εγκαίρως, πολλές απατηλές δηλώσεις θα είχαν αποφευχθεί.
Το ίδιο και καλύτερο είναι αυτό µε την αναγγελία της οικειοθελούς αποχωρήσεως. Εδώ απαιτείται η συµφωνία του εργαζοµένου. Και είναι φανερό ότι θα είναι οικειοθελής εάν συµφωνήσει
-µόνο τότε θα το παραλάβει το σύστηµα- και ο εργαζόµενος.
Βλέπω τον χρόνο και περνά και θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό Εργασίας, διότι -και µε χαρά µου το
λέω αυτό- το θέµα της µη πρόσβασης κακοπληρωτών εργοδοτών σε δηµόσιο χρήµα τέθηκε, εάν θυµάστε, σε µία ανοιχτή σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Και αισθάνοµαι ευχαριστηµένος που θα κατέβω τώρα κάτω και θα τους πω ότι αυτό το αίτηµα -που είχαµε πραγµατικά πολλά τέτοια φαινόµενα στην περιοχή µας- ικανοποιήθηκε.
Δύο πράγµατα θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ακόµα, εκτός χειρογράφου, για ορισµένες αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από συναδέλφους.
Όσον αφορά στον κ. Αθανασίου, νοµίζω ότι θα πρέπει να ξέρουµε όλοι πως έως τώρα η µόνη δυνατότητα που υπήρχε για
έκδοση διαταγής πληρωµής ήταν να υπήρχε έγγραφη οµολογία
του εργοδότη. Αντιλαµβάνεται κανείς πόσο µεγάλη είναι αυτή η
διαφορά. Και όσον αφορά το φόρτωµα των εργασιών των δικαστηρίων, θα πρέπει για µια ακόµα φορά να πούµε ότι και η ηγεσία
της δικαιοσύνης θα πρέπει να φροντίσει για την αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστών. Αυτό το αντιλαµβάνεται ο καθένας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για τον κ. Κόνσολα, είπαµε προηγουµένως για τον διαχωρισµό.
Για τον κ. Γεωργιάδη -και τελειώνω µε αυτό- ήθελα να πω το
εξής: Δεν είναι ακριβές αυτό που λέει, ότι αυτό που πάει να εισαγάγει η Κυβέρνηση για πρόσβαση στην προσωπική περιουσία
υπήρχε έως τώρα. Η µόνη δυνατότητα για το σπάσιµο της εταιρικής ασπίδας -όπως λέγεται στη γλώσσα των νοµικών- ήταν
µόνο να αποδείξει κάποιος ότι έγινε µε δόλο κάποια ενέργεια.
Αυτό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρουµε όλοι, για
παράδειγµα, την περίπτωση µιας µεγάλης εφηµερίδας που έχει
κλείσει τώρα τελευταία, όπου οι εργαζόµενοι έχουν προσπαθήσει εναγωνίως, µε χειροπιαστές ενδείξεις, και δυσκολεύονται να
αποδείξουν και να σπάσουν την εταιρική ασπίδα. Ο δόλος, λοιπόν, δεν είναι τώρα πια το µοναδικό στοιχείο, αλλά η δυνατότητα
είναι καθολική και φυσικά προς όφελος των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
τον περασµένο Απρίλιο ακούγαµε διά στόµατος της κυρίας Υπουργού ότι οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θα επαναφέρουν τη
νοµιµότητα στην αγορά εργασίας.
Αργότερα, τον Ιούνιο, η ίδια διακήρυττε ότι το νοµοσχέδιο θα
αποτελέσει εφαλτήριο για την καταπολέµηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Και λίγες µόλις µέρες πριν, στα
τέλη Αυγούστου, πριν την κατάθεση του νοµοσχεδίου, πηγές του
Υπουργείου διέρρεαν ότι πρόκειται για νοµοθέτηµα µε θετικό
πρόσηµο για την κοινωνία, ότι ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήµατα
της κοινωνικής πλειονότητας, ότι ενισχύει την προστασία των εργαζοµένων και επεκτείνει εργασιακά δικαιώµατα.
Αν µη τι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιµέναµε από
το παρόν σχέδιο νόµου τρία πράγµατα. Πρώτον, να δίνει λύσεις
στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα τελευταία δυόµιση χρόνια απασχολούµενοι και συνταξιούχοι. Δεύτερον, να αµβλύνει κάποιες ανισότητες που η δήθεν φιλεργατική Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηµιούργησε. Και τρίτον, να αναστρέφει τα δυσθεώρητα ποσοστά της νεανικής ανεργίας και να ανακόπτει τη συνακόλουθη ανοδική πορεία του «brain drain».
Αντ’ αυτού, κυρίες και κύριοι, είδαµε διατάξεις προχειρογραµµένες, αόριστες και άρα µη εφαρµόσιµες, αναποτελεσµατικές
και κατά την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης ακοστολόγητες,
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που επ’ ουδενί δεν θεραπεύουν τις πληγές που έχετε εσείς η ίδια
ανοίξει.
Και επειδή µιλώ πάντοτε µε στοιχεία, θα ήθελα να προσδιορίσω ποιες είναι οι πληγές που συστηµατικά επιφέρει τα τελευταία δυόµιση χρόνια. Είναι πληγές στους Έλληνες πολίτες και
φορολογούµενους, αδιακρίτως, σε απασχολούµενους και συνταξιούχους, οι οποίοι στην ουσία τιµωρούνται από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είτε επειδή δουλεύουν είτε επειδή δούλεψαν
στο παρελθόν.
Ενδεικτικά για τους απασχολούµενους: Από 1-1-2018 µεταβάλλεται η βάση υπολογισµού των εισφορών, γεγονός που θα επιφέρει ακόµη µεγαλύτερες επιβαρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελµατίες, µηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους στις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισµένων. Από 1-1-2019, που θα πάψουν οι εκπτώσεις του µεταβατικού διαστήµατος, θα υπάρξει ποσοστιαία
αύξηση, η οποία θα φτάσει σε ποσοστό έως και 61%. Αναµένεται
αναδροµικό χαράτσι ύψους 11% για εισφορές επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και απασχολούµενους. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στα
ασφαλιστικά ταµεία µέσα σε δυόµισι χρόνια, κυρίες και κύριοι,
αυξήθηκαν κατά 113%. Ήταν 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014
και έχουν ανέλθει στα 23,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα ακούσουµε
µία απάντηση γι’ αυτό από την Κυβέρνηση;
Για πρώτη φορά από το 2015 οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, η µερική απασχόληση, η εκ περιτροπής απασχόληση, έσπασαν το φράγµα του 50% και ξεπέρασαν την πλήρη απασχόληση.
Θα ακούσουµε κάτι γι’ αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Η τάση αποκλιµάκωσης της ανεργίας µειώθηκε σηµαντικά λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού, της φοροκαταιγίδας και της αύξησης των εισφορών. Ως
αποτέλεσµα, χάθηκαν διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας µέχρι
το τέλος του 2016. Και η δεύτερη κατά σειρά µείωση του αφορολόγητου, σε συνδυασµό µε την αύξηση της άµεσης και έµµεσης φορολογίας, οδηγεί µοιραία στην απώλεια δύο µισθών για
τους εργαζόµενους. Θα ακούσουµε κάτι γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Οι πληγές, όµως, είναι εξίσου µεγάλες και για τους συνταξιούχους. Ενδεικτικά: Οι ληξιπρόθεσµες εκκρεµείς κύριες συντάξεις ξεπερνούν τις 139.000 µε οφειλές που αγγίζουν τα 1,4
δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι ληξιπρόθεσµες εκκρεµείς επικουρικές
συντάξεις ξεπερνούν τις 127.000 µε οφειλές κοντά στα 650 εκατοµµύρια ευρώ. Συνολικά περίπου τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι
σύνταξης περιµένουν τις συντάξεις τους µε αντίστοιχες οφειλές,
µαζί µε τα αναδροµικά, που αγγίζουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα ακούσουµε κάτι γι’ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαµηλοσυνταξιούχους. Οι µειώσεις το 2016 ανήλθαν σε 165 εκατοµµύρια ευρώ για 120.000 χαµηλοσυνταξιούχους και το 2017 για
270.000 χαµηλοσυνταξιούχους, 587 εκατοµµύρια ευρώ. Η πλήρης κατάργηση του συνολικού ποσού των 900 εκατοµµυρίων
ευρώ για το ΕΚΑΣ θα πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2019.
Καταργήθηκαν οι συντάξεις χηρείας για επιζώντες συζύγους
κάτω των 52 ετών και περικόπηκε η καταβαλλόµενη σύνταξη
στον επιζώντα. Θα ακούσουµε κάτι γι’ αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Αυξήθηκαν οι εισφορές υπέρ υγείας από 4% σε 6% στο σύνολο των κυρίων συντάξεων, 6% στις επικουρικές, 6% στις διπλές
συντάξεις, χωρίς η αύξηση αυτή να αντιστοιχίζεται σε παροχές
υγείας.
Και η προσωπική διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις
συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων καταργείται. Οι παλαιοί
συνταξιούχοι µετά τις απώλειες που υπέστησαν µετά το τρίτο,
αχρείαστο, µνηµόνιο, θα υποστούν ακόµη µεγαλύτερες περικοπές µε το τέταρτο µνηµόνιο, µε την κατάργηση της προσωπικής
διαφοράς. Από 1-1-2019 προβλέπονται νέες µειώσεις, που ισοδυναµούν µε απώλεια µίας έως τριών συντάξεων.
Και πέρα απ’ όλα αυτά, το σχέδιο που ψηφίζεται σήµερα από
την Κυβέρνησή σας επιφέρει επιπλέον πλήγµατα, επιβάλει νέες
µειώσεις συντάξεων, νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών.
Συγκεκριµένα, επιβεβαιώνεται η µείωση των επικουρικών από
21,4% έως 40%, παγώνουν 129.000 επικουρικές συντάξεις γιατί
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δεν δηµιουργήθηκε ο αναγκαίος µαθηµατικός τύπος για την έκδοση των συντάξεων. Αυξάνεται από 4% σε 4,5% η εισφορά στο
Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και έρχεται περαιτέρω
µείωση σύνταξης για στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, λιµενικούς,
πανεπιστηµιακούς, γιατρούς του ΕΣΥ µε τον µη υπολογισµό της
προσωπικής διαφοράς στα συνταξιοδοτικά χρόνια.
Κι επειδή, κύριοι της Κυβέρνησης, θα µας κατηγορήσετε ότι
προβάλλουµε τα αρνητικά, εµείς δεν φοβόµαστε να αναδείξουµε
και να υπερψηφίσουµε διατάξεις που θεωρούµε ότι κινούνται στη
σωστή κατεύθυνση, όπως λόγου χάρη η επιτάχυνση της δίκης
για τους εργαζοµένους, ελπίζοντας βεβαίως ότι δεν θα αποτελέσει κενό γράµµα και θα εφαρµοστεί.
Μέσα από αυτό το συνονθύλευµα διατάξεων, που µεταξύ
άλλων βρίθει εµβαλωµατικών ρυθµίσεων, οι οποίες τροποποιούν
τον νόµο Κατρούγκαλου για άλλη µια φορά τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, δεν βρίσκουµε και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την
αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Σας θυµίζω ότι το 2012,
σύµφωνα µε επίσηµες µετρήσεις του ΣΕΠΕ, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας ήταν στο 40%. Το 2014 είχε µειωθεί στο 12%
χάρη στις ενέργειες τότε της κυβέρνησης Σαµαρά και του Υπουργού κ. Βρούτση. Πώς το είχαµε κάνει αυτό; Με το καινοτόµο
εργαλείο «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο λειτούργησε υποστηρικτικά στους
ελεγκτικούς µηχανισµούς, και µε µία διπλή, ισορροπηµένη παρέµβαση αφ’ ενός αυστηρού προστίµου 10.500 ευρώ, το οποίο
λειτούργησε υπέρ των εργαζοµένων, και αφ’ ετέρου µείωσης των
εισφορών κατά έξι ποσοστιαίες µονάδες υπέρ των εργοδοτών.
Κυρίες και κύριοι -και κλείνω µε αυτό- λύσεις υπάρχουν, όπως
υπάρχει και διάθεση συναίνεσης για την επίλυση ζητηµάτων
όπως τα εργασιακά. Φοβούµαστε, όµως, ότι µε το παρόν νοµοθέτηµα δεν θα επιλύσετε, αλλά, αντίθετα, θα δηµιουργήσετε και
άλλες πληγές, πληγές σε απασχολούµενους, πληγές σε συνταξιούχους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου για δέκα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κεντρική επιλογή της Κυβέρνησής µας είναι να θωρακιστούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, ώστε να προωθηθεί η ισότιµη µεταχείρισή
τους, αλλά και να διευκολυνθεί η καθηµερινότητά τους.
Με το Μέρος Δ’ του σηµερινού νοµοσχεδίου υλοποιείται θεσµικά και οργανωτικά, όπως όλοι ξέρετε, η Διεθνής Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Πρόκειται για τοµή στα ζητήµατα αναπηρίας. Και αυτό αναγνωρίζεται από όλο το αναπηρικό κίνηµα. Δεν θα επεκταθώ. Τα έχει
αναλύσει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βερναρδάκης.
Ενώ, όµως, συµβαίνουν αυτά µε τη νοµοθέτηση εδώ, τι γίνεται
αυτές τις µέρες στο µιντιακό τοπίο; Κυριαρχείται από τροµοκρατικά πρωτοσέλιδα: «Θα κοπούν τα αναπηρικά επιδόµατα!». Εκλαµβάνω αυτά τα πρωτοσέλιδα ως αγωνιώδη επίκληση προς
τους δανειστές να το ζητήσουν. Και σας καλώ, συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, να µην τα υιοθετήσετε, διότι δεν έχουµε τέτοια µνηµονιακή υποχρέωση στην τρίτη αξιολόγηση. Δεν θα κοπούν τα αναπηρικά επιδόµατα. Αντίθετα, µέσα από τον µετασχηµατισµό του ΟΓΑ σε ενιαία αρχή απονοµής όλων των κοινωνικών επιδοµάτων, οι ανάπηροι θα δουν τις διαδικασίες για τα
επιδόµατά τους να επιταχύνονται και τους χρόνους αναµονής
τους στα ΚΕΠΑ να µειώνονται, χωρίς γραφειοκρατία και φακέλους που πηγαινοέρχονται ατέλειωτα από τους δήµους στα
ΚΕΠΑ κοκ.
Με απλό και κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα τόσο για τα ΚΕΠΑ
όσο και για τον νέο ΟΓΑ, θα υλοποιήσουµε αιτήµατα ζωτικά του
αναπηρικού κινήµατος, όπως, πρώτον να πάψει η ατέλειωτη γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία του ανάπηρου, δεύτερον να µειωθεί
ο χρόνος αναµονής στα ΚΕΠΑ, τρίτον να µειωθεί ο χρόνος απονοµής του τελικού επιδόµατος και τέταρτον να δίνονται όλα τα
αναπηρικά επιδόµατα την ίδια µέρα κάθε µήνα. Θα τα νοµοθετή-
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σουµε σύντοµα αυτά και ξέρετε πως ό,τι έχουµε πει εδώ µέσα,
έχει γίνει.
Αυτή τη µεγάλη αλλαγή στην καθηµερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων αναπήρων, εσείς δεν µπορέσατε να κάνετε τόσα χρόνια.
Δεν µπορέσατε ή δεν θέλατε να συνδέσετε ηλεκτρονικά τα αρχεία του κράτους, ενώ σπαταλήσατε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων στο κράτος, που δεν
επικοινωνούσε η µία µε την άλλη.
Αυτά τελείωσαν µε αυτήν την «ανεπαρκή» Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρετε ότι τελείωσαν µε το ΚΕΑ. Συνδέσαµε όλες τις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων του κράτους. Η ΗΔΙΚΑ έκανε
αυτή τη σύνδεση έναντι 26.000 ευρώ. Η ΗΔΙΚΑ σχεδίασε αυτό
που σήµερα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, που εξοικονοµεί χρόνο, καταργεί γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία των πολιτών, εξοικονοµεί δηµόσιο χρήµα χωρίς τις απολύσεις του κ. Μητσοτάκη, καταργεί πελατειακές
σχέσεις και αντιµετωπίζει µε σεβασµό την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα του πολίτη.
Αυτό είναι το δικό µας σχέδιο, όχι γιατί είµαστε κοινωνικά ευαίσθητοι -αυτό µπορεί να είναι ο καθένας-, αλλά γιατί αυτή έχουµε
ως πολιτική µας επιλογή.
Εσείς, βέβαια, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που
νοιάζεστε για τους ανάπηρους αυτής της χώρας, -το πιστεύω
αυτό- δεν βρήκατε ούτε µια λέξη να πείτε µέχρι τώρα για το
Μέρος Δ’, άρθρα 61-76. Επί µαταίω περιµένω τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργό Εργασίας, που είχε αυτό
το χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο του δυο χρόνια. Ούτε µια λέξη
για αυτά τα άρθρα. Πρωτοφανές, αλλά γεγονός. Βέβαια, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας δεν αναφέρθηκε σε κανένα άρθρο
αυτού του νόµου, που αφορά τον κόσµο της εργασίας. Με την
αναπηρία θα ασχολείτο; Πρωτοφανές, αλλά γεγονός!
Τουλάχιστον, όµως, να του θυµίσω τι είπαν οι εκπρόσωποι του
αναπηρικού κινήµατος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
µήπως δεν τα άκουσε. Είπαν ότι αυτό το κεφάλαιο θα αναβαθµίσει διεθνώς τη χώρα όσον αφορά τη δικαιωµατική προσέγγιση
των δικαιωµάτων αναπηρίας και ενδεχοµένως θα αποτελέσει ένα
από τα καλά παραδείγµατα διεθνώς.
Και παρακάτω -γιατί τα κατέθεσαν κιόλας- έγραφαν και είπαν:
«Η συµβολή αυτών των νοµοθετικών ρυθµίσεων θα συµβάλει στη
βελτίωση της καθηµερινής ζωής των ατόµων µε αναπηρία και
των οικογενειών τους και θα είναι καταλυτικής σηµασίας».
Την ίδια αφωνία και για το Μέρος Ε’, που αφορά τους κοινωνικούς λειτουργούς. Υπάρχουν σήµερα περίπου δέκα χιλιάδες
εκπαιδευµένοι κοινωνικοί λειτουργοί, για να επιλύουν στο κοινωνικό πεδίο τα οξυµένα, λόγω κρίσης, κοινωνικά θέµατα. Με αυτές
τις ρυθµίσεις που φέρνουµε, θα προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες σε πολλαπλά προγράµµατα κοινωνικής προστασίας.
Ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος γίνεται νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, δηλαδή θεσµικός συνοµιλητής και
κριτής της κοινωνικής πολιτικής όλων των βαθµίδων της οργάνωσης του κράτους και κριτής, όχι χειροκροτητής, όπως είναι ο
Δικηγορικός Σύλλογος, το ΤΕΕ κοκ., όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτηµα που ποτέ δεν ικανοποιήσατε,
ενώ παρακολουθούσατε όλες τις Υπηρεσίες Α’ Βαθµού Αυτοδιοίκησης να αποψιλώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς.
Θα έχετε, λοιπόν, την ευκαιρία πολύ σύντοµα να δείτε µια εφαρµογή αυτού που σήµερα ψηφίζουµε, δηλαδή το ρόλο του
ΣΚΛΕ ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, στην αναδοχή και
υιοθεσία, το µεγάλο νοµοσχέδιο που θα φέρουµε τον επόµενο
µήνα σε δηµόσια διαβούλευση. Θα µειώσουµε τους χρόνους
αναµονής για χιλιάδες ανθρώπους, που θέλουν να υιοθετήσουν
ένα παιδί και κυρίως θα αποτρέψουµε την ιδρυµατοποίηση των
παιδιών, που τα στιγµατίζει νοητικά και ψυχολογικά για όλη τους
τη ζωή, και µε πλήρη διαφάνεια θα βάλουµε τις βάσεις για να
εξαλείψουµε το ανατριχιαστικό φαινόµενο εµπορίας βρεφών, εµπορίας παιδιών.
Παρακολουθώ και επιβεβαιώνω µε κάθε τοποθέτηση των Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τη φθινοπωρινή επικοινωνιακή γραµµή που αναπαράγεται µε παραλλαγές σε αυτή την
Αίθουσα, ένα αµάλγαµα ψεύδους και παραποιηµένων στοιχείων.
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Είναι πραγµατική δοκιµασία για την κοινή λογική και για όσα µάθαµε στην αριθµητική του Δηµοτικού αυτά που λέγονται για την
ανεργία, όπου το 21,7% είναι µεγαλύτερο από το 25,4% και πάει
λέγοντας, για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε το «brain drain». Δεν
είδαν κανέναν νέο να φεύγει το 2010, το 2011, το 2012, το 2013,
το 2014. Έφυγαν όλοι το 2015! Θα ακούσετε αυτές τις µέρες,
λοιπόν, πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτή τη µεγάλη αιµορραγία.
Επίσης, δεν είδατε την ακραία φτώχεια και αφήσατε εξακόσιους δεκαπέντε χιλιάδες συνανθρώπους µας χωρίς καµµία βοήθεια, αυτούς που σήµερα παίρνουν το ΚΕΑ και έχουν µια µικρή
διαφορά στην καθηµερινότητά τους.
Απαξιώνετε, λοιπόν, και λοιδορείτε την πλειοψηφία τριάντα
τριών φορέων, που έκριναν θετικό ό,τι συµβαίνει και επιδεικνύετε
αυτή την απύθµενη αλαζονεία προς τους εργαζόµενους. Γιατί;
Έχετε τόσο πολύ απογειωθεί µε τα φτερά των δηµοσκοπήσεων;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διέψευσε δύο φορές
τις δηµοσκοπήσεις το 2012 και τρεις φορές το 2015. Προσγειωθείτε!
Πιστεύω, όµως, δυστυχώς, ότι η φθινοπωρινή σας απογείωση
γίνεται γιατί ακούτε τα τύµπανα της τρίτης αξιολόγησης να χτυπούν. Επενδύετε για µια ακόµη φορά στην πιθανότητα οι πιο
ακραίοι κύκλοι των δανειστών να προβάλουν παράλογες απαιτήσεις, για να καταστρέψουν τη χώρα. Αυτή είναι η δική σας επένδυση. Επενδύσεις της αρπαχτής, όπως λέει ο λαός.
Η δική µας επένδυση είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού
κράτους, που εσείς διαλύσατε και στο οποίο δεν πιστεύετε. Πρόκειται για µια µεγάλη επένδυση στην κοινωνική συνοχή, µια επένδυση στην ανάπτυξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, η πεντάδα
των συναδέλφων που ακολουθεί -και νοµίζω ότι όλοι είναι στην
Αίθουσα- είναι η εξής: Η κ. Τζούφη, η κ. Καρακώστα, ο κ. Μεϊκό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουλος, ο κ. Δηµοσχάκης και ο κ. Κέλλας.
Κυρία Υπουργέ, µήπως είστε έτοιµη για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τις τροπολογίες;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ξέχασα στην τοποθέτησή µου να αναφέρω µια
νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπορείτε να την πείτε
τώρα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δέχοµαι τις
παρατηρήσεις του κ. Κεγκέρογλου και αποσύρω τη νοµοτεχνική
που κάναµε στο πρώην άρθρο 67, παράγραφος 2, δηλαδή στο
άρθρο 65, παράγραφος 2 µε την καινούρια αρίθµηση, για τους
κωφούς και βαρήκοους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, καταγράφηκε
στα Πρακτικά. Παράκληση, οι συνεργάτες σας να το διατυπώσουν και γραπτώς αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επανέρχεται η παλιά διατύπωση, κύριε Πρόεδρε. Απλά αποσύρουµε τη
νοµοτεχνική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Εποµένως,
παραµένει η παλιά διατύπωση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω για τα Πρακτικά τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση.
(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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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε τώρα;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Καταθέτουµε µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θέλω
να εξηγήσω κάποιες από αυτές γιατί έχουν σηµασία.
Η πρώτη αφορά το άρθρο 35. Είναι η επιβολή προσωρινής διακοπής λειτουργίας σε καταστήµατα για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Είχα πει και στη διάρκεια της συζήτησης ότι ο
σκοπός αυτών των διατάξεων είναι να αντιµετωπίσουν την υποτροπή. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγµή διευκρινίζουµε στο άρθρο, για
να είναι σαφές, -επειδή έχει έναν αριθµό, «αν διαπιστωθούν τρεις
παραβάσεις»- ότι αυτές αφορούν τρεις διαφορετικούς ελέγχους
και όχι αν σε έναν έλεγχο διαπιστωθούν δύο παραβάσεις, παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν δύο υπερωρίες που δεν δηλώθηκαν,
να µετρηθούν αυτές και να επιβληθεί αµέσως η ποινή της προσωρινής αναστολής λειτουργίας. Αυτό διευκρινίζει το άρθρο.
Διευκρινίζεται, επίσης…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο άρθρο λέτε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό ήταν το άρθρο 35
στην αρίθµηση που έχετε εσείς νοµίζω, γιατί έχουν αναριθµηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κατατεθούν και
γραπτώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα διανεµηθούν. Μην
αγχώνεστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επίσης, διευκρινίζεται,
όταν µια επιχείρηση έχει πολλά καταστήµατα, σε ποιο κατάστηµα
επιβάλλεται το µέτρο της προσωρινής διακοπής λειτουργίας,
γιατί µέχρι πριν δεν ήταν διευκρινισµένο αυτό.
Όταν έχουµε µια επιχείρηση, η οποία έχει πολλά καταστήµατα
στη χώρα, αν υπάρχουν ποινές και τη µία φορά διαπιστώνεται η
παράβαση σε ένα κατάστηµα και την άλλη σε άλλο, επιβάλλεται
η ποινή στο τελευταίο κατάστηµα.
Σε σχέση µε την οικειοθελή αποχώρηση, υπενθυµίζω το άρθρο. Αυτό που ισχύει µέχρι σήµερα είναι ότι δηλώνεται εκ των
υστέρων, µέσα σε βάθος οκτώ ηµερών, µόνο από τον εργοδότη
η οικειοθελής αποχώρηση χωρίς την υποχρέωση της συνυπογραφής από τον εργαζόµενο. Έγιναν πολλές παρατηρήσεις και
στην ακρόαση των φορέων και από την Αντιπολίτευση ότι η προθεσµία η διήµερη είναι πάρα πολύ στενή. Νοµίζω πως ήταν µια
σωστή παρατήρηση και τη λαµβάνουµε υπ’ όψιν. Οπότε αυτή τη
στιγµή, αυξάνεται το διήµερο σε τετραήµερο. Πάλι είναι στενότερο από το οκταήµερο που ισχύει σήµερα.
Παράλληλα, υπενθυµίζω ότι προβλέπεται στο άρθρο η υποχρέωση συνυπογραφής του εργαζόµενου. Το σπουδαιότερο που
προβλέπεται στο άρθρο –ήθελα να το διευκρινίσω- είναι ότι σε
περίπτωση που δεν γίνει αυτή η αναγγελία, δεν υπάρχει απλώς
η ποινή, η διοικητική κύρωση, αλλά τεκµαίρεται καταγγελία της
σύµβασης. Τεκµαίρεται απόλυση δηλαδή, κάτι που δεν υπήρχε
πριν. Άρα, τα διευκρινίζω και αυτά µε την ευκαιρία που µου δίνεται µε τη νοµοτεχνική.
Η τρίτη νοµοτεχνική αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις και τον
αποκλεισµό των παραβατών τις εργατικής νοµοθεσίας από τις
δηµόσιες συµβάσεις. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και τις λαµβάνουµε υπ’ όψιν.
Κάνουµε τις σωστές διορθώσεις, ώστε να υπάρχει η παρέµβαση
στον νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων, να µην είναι δηλαδή ένα
ξεχωριστό άρθρο στον δικό µας νόµο, αλλά να γίνεται παρέµβαση στο νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων.
Διαµορφώνουµε πλέον ένα νέο άρθρο για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις. Αυτό δεν
υπήρχε πριν, οπότε έπρεπε να διαµορφωθεί ένα ξεχωριστό άρθρο. Πλέον, θα ισχύει για όλες αυτές τις περιπτώσεις δηµοσίου
χρήµατος –ας πούµε- ακριβώς το ίδιο πλαίσιο ποινών και παραβάσεων. Θα ισχύει αν έχεις µέχρι τρεις παραβάσεις σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή συγκεκριµένη ποινή, ώστε να είναι
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ενοποιηµένο όλο το πλαίσιο.
Δύο παρεµβάσεις γίνονται στα ζητήµατα της ενηµέρωσης και
διαβούλευσης. Στην ενηµέρωση και διαβούλευση έχουµε ιδρύσει
την υποχρέωση να καταγράφεται πρακτικό. Διαγράφεται η υποχρέωση να συνυπογράφεται το πρακτικό…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο άρθρο είναι; Χαθήκαµε λίγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι το άρθρο 43.
Διαγράφεται η υποχρέωση συνυπογραφής του πρακτικού,
γιατί εκεί όντως θα µπορούσαν να υπάρξουν καταχρηστικές συµπεριφορές, είτε από τη µία, είτε από την άλλη πλευρά, είτε από
τους εργαζόµενους, είτε από τους εργοδότες. Θα µπορούσε να
έχει γίνει δηλαδή η διαβούλευση, να γράφεται στο πρακτικό η
συζήτηση και µετά, ο ένας από τους δύο να µην το συνυπογράφει, γιατί δεν θέλει να δώσει εγκυρότητα σε αυτό που συνέβη.
Θα µπορούσε να υπάρχει καταχρηστικότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, ποιος το υπογράφει;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι ένα πρακτικό υποχρεωτικά που τηρείται από αυτόν που το συντάσσει. Τελειώνει
εκεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, δεν χρειάζεται πλέον το άρθρο,
κυρία Υπουργέ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, χρειάζεται το άρθρο,
γιατί αυτή τη στιγµή δεν τηρούνται πρακτικά και βάζουµε την
υποχρέωση να τηρούνται πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, θα
διανεµηθούν γραπτώς οι νοµοτεχνικές. Δείτε τις και ό,τι παρατήρηση έχετε, θα την κάνετε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο άρθρο 45 έγιναν παρατηρήσεις και από τους επιστηµονικούς φορείς, αλλά και από
τους Βουλευτές, σε σχέση µε τη διάταξη. Η διάταξη λέει ότι η
ουσιώδης µεταβολή επιφέρει ακυρότητα. Είναι γεγονός ότι
υπάρχει µια απροσδιοριστία στην έννοια της ουσιώδους µεταβολής. Επειδή επέρχεται αυτοδίκαιη ακυρότητα στη σύµβαση εργασίας, θα πρέπει να φέρουµε ένα άρθρο που να είναι πιο καλά
ορισµένο αυτό. Εποµένως, λαµβάνουµε υπ’ όψιν αυτήν την παρατήρηση, θα αποσύρουµε το άρθρο και θα επανέλθουµε σε
επόµενο χρόνο µε µια πιο ορισµένη διάταξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιο άρθρο ήταν αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το άρθρο 45.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σε σχέση µε τη διαταγή
πληρωµής, εκεί υπήρξε η παρατήρηση και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στις επιτροπές, ότι θα πρέπει να υπάρξει µια όχληση
στον εργοδότη, δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή, έτσι όπως είναι
το άρθρο, µπορεί κάποιος να εκδώσει διαταγή πληρωµής ακριβώς την επόµενη ηµέρα. Δηλαδή εάν θα έπρεπε να καταβληθεί
το µηνιάτικο την πρώτη του µηνός, από τη δεύτερη του µηνός
θα µπορούσε κανείς να εκδώσει διαταγή πληρωµής. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές ότι θα πρέπει να υπάρχει έστω µια στοιχειώδης όχληση στον εργοδότη. Βάζουµε µια όχληση δεκαπέντε
ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης.
Να διευκρινίσω ότι σε αυτό το άρθρο αυτό που έχει τεράστια
σηµασία είναι ότι ιδρύεται τεκµήριο ότι έχει παρασχεθεί εργασία.
Αυτό ήταν το βασικό πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι εργαζόµενοι όταν πήγαιναν να εκδώσουν µια διαταγή πληρωµής. Τους καλούσε, δηλαδή, να αποδείξουν ότι η εργασία έχει παρασχεθεί και
δεν µπορούσαν να αποδείξουν ότι έχει παρασχεθεί η εργασία.
Το άρθρο λύνει αυτό το πρόβληµα λέγοντας ότι υπάρχει τεκµήριο ότι έχει παρασχεθεί η εργασία.
Νοµίζω ότι µε αυτές ολοκληρώνω τις νοµοτεχνικές. Θα σας
διανεµηθούν κιόλας.
Να τρέξω γρήγορα και το ζήτηµα των τροπολογιών. Η υπουργική τροπολογία µε θέµα τη δυνατότητα του Υπουργείου να αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµάτων,
που αφορούν προνοιακές πολιτικές στον ΟΓΑ, γίνεται δεκτή.
Η υπουργική τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου
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101 του ν.4483/2017, γίνεται δεκτή.
Η υπουργική τροπολογία µε θέµα «παραχώρηση του πρώην
στρατοπέδου Παύλου Μελά» γίνεται δεκτή.
Η υπουργική τροπολογία µε θέµα την έννοια του δόλου του
εργοδότη σε περίπτωση αποζηµίωσης εργατικού ατυχήµατος,
ως προς αυτό της το σκέλος αποσύρεται, αλλά γίνεται δεκτό το
δεύτερο σκέλος που µιλάει για δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης
δεδοµένων τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
Στις βουλευτικές τροπολογίες θα πρέπει να διευκρινίσω ότι
υπάρχουν τροπολογίες, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επειδή πολλές από αυτές αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην αιτιολογείτε.
Πείτε ποιες δέχεστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι σηµαντικό, όµως,
γιατί έχει αξία ότι δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία, αλλά χρειάζεται περαιτέρω διαβούλευση εκεί.
Εποµένως, για την παράσταση πολιτικής αγωγής…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να λέτε τον αριθµό
καλύτερα, κυρία Υπουργέ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μάλιστα.
Οι τροπολογίες 1231/83 και 1232/84 δεν γίνονται δεκτές.
Η τροπολογία 1234/86 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1235/87 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1236/88 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1237/89 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1238/90 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1239/91 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1240/92 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1241/93 δεν γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1243/95 γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία 1244/96 γίνεται δεκτή.
Εποµένως, νοµίζω ότι δύο υπουργικές τροπολογίες γίνονται
δεκτές.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να ολοκληρώσουµε
µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις εκ µέρους του κ. Πετρόπουλου
για να έχετε όλο το «παζλ» µπροστά σας.
Ορίστε, κύριε Πετρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη αφορά
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου ως εισάγεται.
Η φράση «το συνολικό ποσοστό της ως άνω µείωσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 30%», αντικαθίσταται από τη φράση «το συνολικό ποσοστό της ως άνω µείωσης κατά τη µεταβατική περίοδο
σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, παρ. 9
του άρθρου 1 του ν.4336, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%».
Τίθεται αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση προκειµένου να απαντήσουµε σε όσους λένε ότι εισάγουµε µειώσεις στους δηµοσίους
υπαλλήλους. Γίνεται σαφές ότι αφορά τη µεταβατική περίοδο.
Δεν πρόκειται για µείωση, αλλά για προστασία. Είναι για την πρόβλεψη της προστασίας µέχρι το 30% να επέρχεται η µείωση και
στους δηµοσίους υπαλλήλους όταν αποχωρούν µε συνταξιοδότηση µε µικρότερα όρια ηλικίας.
Και η δεύτερη νοµοτεχνική βελτίωση…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στο άρθρο 3;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε ποιο άρθρο, κύριε
Υπουργέ;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο άρθρο
2.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν καθ’ οδόν αλλάξει
κάτι θα το πούµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και στο
πρώην άρθρο 21 που µετά την αναρίθµηση έχει τον αριθµό 19,
το οποίο αφορά την εισφορά για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών
Υπαλλήλων, αλλάζει η διατύπωση. Για να µην µπερδεύουν τις
διατυπώσεις θα το καταθέσω. Εκείνο που κάνουµε µε τη νοµο-
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τεχνική βελτίωση είναι να προσδιορίζουµε συγκεκριµένα τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που προβλέπονται για τον συντάξιµο
µισθό. Εκεί θα είναι οι κρατήσεις για να µην υπάρχουν υπέρτερες
κρατήσεις κατά περίπτωση. Αυτή είναι η σκοπιµότητα της νοµοτεχνικής βελτίωσης και θα την καταθέσω.
Για τις τροπολογίες εκείνο που περιοριστικά θέλω για λίγο να
πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι για τις συντάξεις χηρείας πρέπει να
γίνει σαφές ότι από 14 Μαΐου του 2019 θα προκύψει η πρώτη περίπτωση που µπορεί να συµβεί, το όποιο πρόβληµα µπορεί να
προκύψει από τις συντάξεις χηρείας. Εποµένως, όπως έχω εξηγήσει, στο διάστηµα αυτό θα βρούµε τρόπους και θα λύσουµε
τα σχετικά θέµατα.
Για τους αγρότες δεν υπάρχει καµµία επίπτωση -το έχουµε πει
ξανά- για την επίδραση των συντάξεων σε περίπτωση απασχόλησης.
Για τους συνταξιούχους στα ΙΕΚ και στα ΚΕΚ εκκρεµεί η έκδοση της εγκυκλίου για την απασχόληση συνταξιούχων. Και εκεί
θα λυθεί.
Όσον αφορά την τροπολογία, που εισηγήθηκε ο κ. Σαρίδης,
ήδη στον νόµο που εισάγουµε σήµερα και θα ψηφιστεί προβλέπουµε την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν καταβάλλονται παραπάνω εισφορές. Εποµένως, οι τυχόν διπλά καταβληθείσες εισφορές είναι ευνοϊκή περίπτωση για την προσαύξηση των συντάξεων. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν την κάνουµε δεκτή
προς το παρόν τη σχετική τροπολογία. Μετά τη διαπίστωση των
θετικών συνεπειών θα δούµε αν θα έλθουµε µε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε κι εσείς,
κύριε Υπουργέ, τις δικές σας νοµοτεχνικές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε
Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, κύριε
Βρούτση, έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος
πρώτος τον λόγο. Δεύτερον, δεν θα ξεκινήσουµε έτσι. Αν λέει
µια κουβέντα ο Υπουργός και αρχίσουµε να µιλάµε, δεν θα τελειώσουµε ούτε στις επτά το βράδυ.
Παρά ταύτα, αντί να χάνω χρόνο µε αντεγκλήσεις, δύο λεπτά
ο κ. Δένδιας που είναι πάντα σύντοµος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Θέλω να πω στην κυρία Υπουργό ότι σαφώς η τακτική, την
οποία ακολουθεί τελικά, δηµιουργεί ζηµιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νοµικά είναι επιστήµη. Δεν
µπορεί ο καθείς να νοµοθετεί εκ του προχείρου και το είπα και
πριν. Να σας εξηγήσω τώρα τι εννοώ. Τι συνέβη µε τη σηµερινή
δραστηριότητα της Κυβέρνησης και την απόσυρση;
Φέρνετε τροπολογία στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του
ν.1846/1951, κυρία Υπουργέ, την οποία µόλις αποσύρατε. Ποια
ήταν η διάταξη; Η διάταξη είναι εάν διά δικαστικής απόφασης
βεβαιούται ότι το ατύχηµα εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ
αφορµής οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, ο εργοδότης υποχρεούται και έχει µια σειρά από ποινές. Πάρα πολύ σωστό.
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση στην προσπάθεια να δηµιουργήσει κάτι και να πουλήσει και διευκρινίζει το ορθό. Και τι λέει; Ο
δόλος –λέει- καλύπτει είτε το αποτέλεσµα του ατυχήµατος είτε
τη µη τήρηση των διατάξεων. Η άγνοια είναι προφανής. Διότι η
µη τήρηση των διατάξεων δηµιουργεί, τουλάχιστον, ενδεχόµενο
δόλο και ως προς το αποτέλεσµα, είναι προφανές. Όταν δεν τηρείς εν γνώσει σου τις διατάξεις, αποδέχεσαι, έστω και αν δεν
επιδιώκεις, ότι θα δηµιουργηθεί το αποτέλεσµα.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε µια περίπτωση που να ξέρω εγώ,
ούτε προσκοµίζει η Κυβέρνηση εδώ δικαστήριο που να αµφισβητήσει αυτό. Έρχεται η Κυβέρνηση εδώ και το ερµηνεύει µε αυτήν
εδώ την άχρηστη δήλωση. Τώρα παίρνει πίσω την άχρηστη δήλωση και δηµιουργεί υπερασπιστικό ισχυρισµό στον οποιονδήποτε εργοδότη ως προς την παράβαση των διατάξεων, ότι ο
δόλος, δηλαδή, αφορά µόνο το αποτέλεσµα και όχι την παράβαση των διατάξεων.
Αυτά συµβαίνουν όταν νοµοθετεί κανείς µε αυτόν τον τρόπο.
Αυτά συµβαίνουν όταν νοµοθετεί κανείς για να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Και, βεβαίως, το παίρνει πίσω τώρα, διότι καταλαβαίνει ότι δεν έχει κανένα νόηµα.
Όµως, η ζηµιά έχει γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάποιος δικηγόρος επιµελής θα πάρει τα Πρακτικά και µετά από
λίγο καιρό θα το ακούσετε. Θα ακούσετε ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενος δόλος διότι η Βουλή δεν το εδέχθη. Αυτά παθαίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, για
ποιο θέµα ζητάτε τον λόγο κατ’ αρχάς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
κατέθεσε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
Να ξέρετε ότι -δεν σας έχω βάλει χρόνο, το αναφέρω στους
γενικούς εισηγητές- θα πάµε κανονικά τη διαδικασία. Άρα, όταν
τελειώσουν οι πρωτολογίες, εάν θέλουν οι γενικοί εισηγητές, για
τρία λεπτά θα τους δοθεί ο λόγος για δευτερολογία. Σας το λέω
να το έχετε υπ’ όψιν σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στην αρχή είπαµε ότι οι εισηγητές θα
έχουν δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνήθως δεν έχουν
και το ξέρετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πώς δεν έχουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο λέω. Όχι µε βάση τον Κανονισµό, κύριε Κατσώτη, αλλά µε βάση την πρακτική.
Γι’ αυτό και το λέω από τώρα, ώστε εάν κάποιος από τους γενικούς εισηγητές θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση, να τα γράφει
και θα του δοθεί ο λόγος στη δευτερολογία του να τα πει, για να
µην διακόπτουµε τη ροή εις βάρος των συναδέλφων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όπως πήρε τον λόγο ο κ. Βρούτσης,
θα πάρω και εγώ τον λόγο µετά για να κερδίσω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, έχετε
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τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να απευθυνθώ προς το Σώµα και να πω ότι η Υπουργός
Εργασίας υπέπεσε, ηθεληµένα ή αθέλητα, σε ένα ολίσθηµα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτά που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας δεν
είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι αλλαγή της ουσίας του νόµου.
Κυρία Υπουργέ, αφαιρέσατε ένα ολόκληρο άρθρο, πάνω στο
οποίο όλο το προηγούµενο διάστηµα είχατε επενδύσει και εσείς
και είχατε τροφοδοτήσει µε πολιτική τροφή τα στελέχη και τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν για το περίφηµο άρθρο της
διαβούλευσης ότι βάσει αυτού δεν θα µπορεί κανείς πλέον να
αυθαιρετεί µέσα στην επιχείρησή του. Και σήµερα παίρνετε πίσω
δύο σηµαντικά άρθρα από το νοµοσχέδιο, αυτό της διαβούλευσης, που το είχατε κάνει σηµαία πολιτική όλο το προηγούµενο
διάστηµα και αυτό που ανέφερε πριν λίγο ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, ο κ. Δένδιας, το περί δόλου.
Δεν είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να
το διορθώσετε. Είναι αλλαγή της ουσίας του νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσώτη, για
να µην παραπονιέστε, έχετε κι εσείς τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα αναφερθούµε, βέβαια, στις τροπολογίες που απέρριψε η Υπουργός και στη δευτερολογία µας.
Ωστόσο, θεωρούµε ότι η τεκµηρίωση που έκανε για τον λόγο της
απόρριψης, ότι θέλει παραπέρα µελέτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα η τροπολογία, που αυστηροποιεί το πλαίσιο
για την καταβολή των δεδουλευµένων, ακυρώνει και αυτό που
περιέχεται µέσα στο ίδιο το σχέδιο νόµου της κυρίας Υπουργού.
Έχουµε πει ότι σήµερα αξιοποιείται ότι δεν υπάρχει αυτό που
λέµε «η δήλη ηµέρα», ενώ υπάρχει για το δώρο και δεν αποδίδονται τα δεδουλευµένα και δεν υπάρχει αυτή η αυτόφωρη διαδικασία.
Εσείς, λοιπόν, σήµερα, ενώ έχει γίνει αρκετή συζήτηση πάνω
σε αυτό το θέµα της αυστηροποίησης, δεν το αποδέχεστε, όπως
επίσης και την επέκταση της ευθύνης στους βασικούς µετόχους
και στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, αφήνοντας απ’ έξω τις
ανώνυµες εταιρείες, πολλές από τις οποίες έχουν αυτή τη στιγµή
απλήρωτους για πάνω από πέντε, έξι, επτά, οκτώ µήνες τους ίδιους τους τους εργαζόµενους.
Άρα, για ποιον νοµοθετείτε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, µην κάνουµε άλλες παρεµβάσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω κι εγώ δικαίωµα για
µία παρέµβαση του ενός λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό και κλείνουµε τις παρεµβάσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά στην ιστορία µε τις χήρες κοροϊδευόµαστε εδώ πέρα. Γιατί εµείς καταθέσαµε εδώ µία ολοκληρωµένη ρύθµιση, η οποία λύνει το πρόβληµα και άκουσα τον
κύριο Υπουργό να λέει ότι το πρόβληµα θα υπάρξει το 2019, όταν
υπάρχει τώρα! Και µας ακούει και µας βλέπει κόσµος και περιµένει!
Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω το εξής την κυρία Υπουργό, γιατί
όσα ακούστηκαν έχουν βάση, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι απλές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις:
Τι είναι εκείνο που της ήρθε τώρα ως νέα γνώση ή νέο φως και
αποσύρει ξαφνικά; Διότι υπάρχουν και άλλες διατάξεις, για τις
οποίες έχουµε εκφραστεί θετικά, αλλά λέµε ότι δεν ξέρουµε εάν
θα τις ψηφίσουµε, µπορεί να πούµε «παρών», γιατί έχουν ατέλειες.
Ποιο είναι το συµβάν ενδεχοµένως, που σας έκανε ξαφνικά να
καταλάβετε τα προβλήµατα και να το αποσύρετε;
Όταν εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη σας λέγαµε «κάντε
διαβούλευση, όχι µόνο ηλεκτρονική και φωνάξτε και τη ΟΚΕ» µάλλον την φωνάξατε την ΟΚΕ, αλλά πάλι δεν έχετε καταλάβει
τον νόµο, «στείλτε το σχέδιο νόµου στην ΟΚΕ και να γίνει µία ουσιαστική συζήτηση», τώρα όλα αυτά τα θετικά θα µπορούσαν να
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έχουν εφαρµοσιµότητα.
Και τώρα ρωτώ, γιατί αποσύρονται τελευταία στιγµή; Γιατί
αυτό που λέγαµε ότι είναι άτολµο, και πρόχειρο, και ατελές, αποδεικνύεται στην πράξη, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο ρόλος του Προεδρείου δεν είναι να παίρνει θέση σε αυτά που ακούγονται.
Εποµένως, επί του πολιτικού σκέλους των παρατηρήσεων των
τριών σας και ιδιαίτερα του κ. Βρούτση, εάν δεν ήµουν στο Προεδρείο θα έλεγα ότι συµφωνώ.
Επί του Κανονισµού, όµως, θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω
ότι οποιοσδήποτε υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης –γι’
αυτό γίνεται η κουβέντα- έχει δικαίωµα να κάνει αλλαγές σε ένα
νοµοσχέδιο και στην Ολοµέλεια.
Τώρα, αν η πρακτική είναι επ’ ωφελεία ή όχι, αυτό είναι άλλο
θέµα και την ευθύνη την έχει ο εκάστοτε Υπουργός.
Όµως, δεν παραβιάζεται ο Κανονισµός, διότι απευθυνθήκατε
και σε εµένα για λόγους ευγενείας.
Άρα, λέω το ένα σκέλος, το πολιτικό. Αν δεν ήµουν εδώ, θα έλεγα ότι συµφωνώ µαζί σας. Στο διαδικαστικό, όµως, έχει δικαίωµα η κυρία Υπουργός να το κάνει αυτό.
Κυρία Υπουργέ, γράψτε όλες τις παρατηρήσεις σας και θα
σας δώσω περισσότερο χρόνο στην οµιλία σας.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά
κάθε φορά δεν µου δίνετε τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, καλά τώρα παραπονιέστε για τον λόγο; Σας ζήτησα τρεις φορές να πάρετε τον
λόγο και τον πήγατε πίσω. Σας άφησα να µιλήσετε εννέα λεπτά
αντί για πέντε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μα, κύριε Πρόεδρε και
πριν που πήρα τον λόγο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, είναι σηµαντική η συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ λέω ότι όταν είµαι στην Έδρα ξέρω τι κάνω. Μη µε ρωτάτε για τους προηγούµενους και τα λοιπά.
Και σας λέω ότι τώρα –για να κλείσουµε- θα σας δώσω δυο,
τρία λεπτά, για να απαντήσετε σε ένα, δυο ερωτήµατα. Όµως,
πρέπει να σηµειώνετε από εδώ και πέρα. Παράκληση: Να µας
πείτε χονδρικά πότε θα µιλήσετε, γιατί µε ρωτούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για να είναι όλοι στην Αίθουσα. Και εκεί,
αντί για δεκαοχτώ λεπτά, θα έχετε επιπλέον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε να µιλήσω επί της διαδικασίας, για την ουσία της συζήτησης τώρα
έχει νόηµα να απαντήσει η κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, δεν ακούσατε τι
είπα; Είπα ότι για λόγους ισονοµίας θα δώσω τον λόγο για δυο,
τρία λεπτά στην κυρία Υπουργό και της είπα από εκεί και πέρα,
για να µην κάνουµε αυτό το πράγµα, να απαντήσει συνολικά στην
οµιλία της.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Συνοπτικά, λοιπόν, για τις
συγκεκριµένες παρατηρήσεις, έχω να πω τα εξής: Προς το ΚΚΕ,
σε σχέση µε τη µη καταβολή µισθού και τη δήλη ηµέρα, το είχα
διευκρινίσει και άλλη φορά. Η µη καταβολή µισθού συνιστά αδίκηµα και ποινικό, που είναι ήδη αυτόφωρο αδίκηµα. Προβλέπεται, δηλαδή, αυτόφωρη διαδικασία.
Σε σχέση µε τη δήλη ηµέρα, ο Αστικός Κώδικας 655 –αν δεν
κάνω λάθος- λέει ποια είναι η δήλη ηµέρα. Η δήλη ηµέρα, όταν
κάποιος έχει ηµεροµίσθιο είναι η επόµενη, όταν κάποιος έχει δεκαπενθήµερο, είναι η επόµενη του δεκαπενθηµέρου, όταν κάποιος δουλεύει µήνα, είναι η επόµενη του τέλους του µήνα. Άρα,
είναι λάθος, κατά την εκτίµησή µας, να βάλουµε µια ρύθµιση η
οποία θα ορίζει τη δήλη ηµέρα πάντα ως την εποµένη του µήνα,
γιατί αυτό αφορά κάποιες περιπτώσεις, δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις. Νοµίζω ότι ο Αστικός Κώδικας αυτό το ζήτηµα, δηλαδή, το ποια είναι η δήλη ηµέρα της καταβολής του µισθού, το
έχει λύσει.
Σε σχέση µε την ευθύνη των µετόχων και των µελών του διοι-
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κητικού συµβουλίου µιας ανώνυµης εταιρείας, υπάρχει αυτή τη
στιγµή µια βασική αρχή του δικαίου, που είναι η νοµική αυτοτέλεια των ανωνύµων εταιρειών. Δεν προβλέπεται από το εταιρικό
δίκαιο η ευθύνη των µετόχων και µελών του διοικητικού συµβουλίου έναντι τρίτων. Εννοώ ότι δεν προβλέπεται η ευθύνη για καταβολή οποιασδήποτε αξίωσης τρίτων έναντι της ανώνυµης
εταιρείας.
Εσείς στην πρότασή σας θεωρείτε δεδοµένη τέτοια υποχρέωση. Το είχα απαντήσει και την άλλη φορά που είχατε προτείνει
αυτή την τροπολογία. Είναι µια πολύ µεγάλη ρωγµή στο εταιρικό
δίκαιο και νοµίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, διότι
αυτή η πρότασή σας συνιστά µια άρση της αυτοτέλειας της ανώνυµης εταιρείας.
Γι’ αυτό διευκρίνισα ότι πολλά από αυτά, ακόµη και αν κινούνται στη σωστή πολιτική κατεύθυνση, σε µια κατεύθυνση µε την
οποία θα συµφωνούσαµε και εµείς, χρειάζονται πολύ περισσότερη νοµική δουλειά, η οποία δεν εξαρτάται µόνο από το χαρτοφυλάκιο του δικού µου Υπουργείου.
Σε σχέση µε την ακυρότητα και τη συγκεκριµένη διάταξη που
αφορά την ενηµέρωση και τη διαβούλευση, κατ’ αρχάς, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβληµα να γίνεται αυτό, όταν γίνεται
διάλογος τόσες µέρες στις επιτροπές και υπάρχει η δυνατότητα
του Υπουργείου να καταθέσει βελτιώσεις, ακόµη και αυτή τη
στιγµή στην Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι ίσα ίσα οι διορθώσεις που
έκανα έδειξαν ότι λάβαµε υπ’ όψιν µια σειρά από σχόλια, χωρίς
να ανατρέπουν τον πυρήνα των διατάξεων, µια σειρά από σχόλια
τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν.
Ως προς τη συγκεκριµένη ρύθµιση, η οποία προέβλεπε αυτοδίκαιη ακυρότητα σε οποιαδήποτε ουσιώδη –έτσι έλεγε η διάταξη- µεταβολή της σύµβασης εργασίας, εδώ υπάρχουν δυο
προβλήµατα τα οποία µας διατυπώθηκαν στις επιτροπές. Για λόγους συνοχής τα υποβάλλω όλα µαζί. Το ένα πρόβληµα είναι το
τι είναι το ουσιώδες. Και δεδοµένου ότι µιλάµε για παρέµβαση
στη σύµβαση εργασίας, µπορεί ο ένας εργαζόµενος να θεωρήσει
µια αλλαγή για τον ίδιο ουσιώδη και ο άλλος όχι.
Θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί οπωσδήποτε µια έννοµη συνέπεια, η οποία θα πρέπει να σχετίζεται µε την ακυρότητα στο
ζήτηµα της παραβίασης των διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης. Απλώς χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, γιατί
υπάρχει αυτή η αόριστη νοµική έννοια µέσω του ουσιώδους που
δεν αφήνεται να κριθεί από τον δικαστή, αλλά αφήνεται να κριθεί
από τα µέρη. Για αυτόν τον λόγο αποσύρουµε τη συγκεκριµένη
διάταξη.
Σε σχέση µε την ΟΚΕ –το είπα και χθες-, πέρα από τη συζήτηση στις επιτροπές, όπου ήρθε η ΟΚΕ και κατέθεσε τις απόψεις
της, έχουµε ζητήσει τη γνώµη της. Όταν κάνω την οµιλία µου, θα
καταθέσω και την επιστολή στα Πρακτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε και εµείς.
Προχωρούµε, χωρίς διακοπή, µε πέντε οµιλητές συναδέλφους. Είναι, όπως είπα, η κ. Τζούφη, η κ. Καρακώστα, ο κ. Μεϊκόπουλος, ο κ. Δηµοσχάκης και ο κ. Κέλλας.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω
µε δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Νοµίζω ότι η πλειοψηφία των οµιλητών της Μείζονος Αντιπολίτευσης -και όχι µόνον- αναµασά αυτό το γνωστό «copy-paste»
ψευδές αφήγηµα της καταστροφολογίας. Θα έλεγα ότι εκ µέρους της υπάρχει επιλεκτική κώφωση τόσο στις στοιχειοθετηµένες απαντήσεις που δίνονται από τους εµπλεκόµενους Υπουργούς, όσο και στα αιτήµατα των εργαζοµένων κάποια εκ των οποίων υλοποιούνται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, υπάρχει -θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω τον
όρο- εκ µέρους τους κυνική -και επιµένω στο «κυνική»- αµνησία
όσον αφορά τα πεπραγµένα τους, µε συστηµατική παραποίηση
των στοιχείων που αφορούν την ανεργία, τους µισθούς, τις συντάξεις, την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, µε στόχο την τροµοκράτηση του κόσµου, που διαχειρίζεται ακόµη µια πολύ δύσκολη
καθηµερινότητα, και βέβαια µε την ελπίδα να οικοδοµήσουν µε
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τον τρόπο αυτόν και µε τη βοήθεια φιλικών τους µέσων µαζικής
ενηµέρωσης τη διαδικασία της επανόδου τους στον χαµένο γι’
αυτούς παράδεισο της κυβερνητικής εξουσίας, που εκτός των
άλλων -επιτρέψτε µου να το πω- λειτουργούσε για κάποιους από
αυτούς και ως το ατοµικό τους αφροδισιακό.
Η δεύτερη παρατήρησή µου στην οποία επιµένω -την έκανε
και η αρµόδια Υπουργός- είναι η συστηµατική µη αναφορά από
τον λαλίστατο πιστεύω κατά τα άλλα εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, που πήρε πολλές φορές σήµερα τον λόγο, παρ’ ότι προκλήθηκε, στις διατάξεις που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.
Έχει ακόµη λίγο χρόνο για να δούµε τι θα γίνει µέχρι τέλους.
Η γνώµη µου είναι ότι αυτό γίνεται σκόπιµα µε στόχο να µην
καταγραφούν οι θετικές ειδήσεις, που εµπεριέχονται σε αυτές
τις κρίσιµες διατάξεις. Νοµίζω ότι οι άνθρωποι του αναπηρικού
κινήµατος µπορούν να κρίνουν και την προηγούµενη αδράνειά
τους, αλλά και τη σηµερινή τους στάση. Στο υπόλοιπο της οµιλίας µου θα αναφερθώ αποκλειστικά στις διατάξεις αυτές που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς θεωρούµε -όχι µόνον
εµείς, αλλά και όλο το αναπηρικό κίνηµα- ότι είναι ένα σηµαντικό
βήµα που έρχεται να βοηθήσει στην περαιτέρω ένταξη των ατόµων αυτών στην πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας, υλοποιώντας τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα
αυτών των ανθρώπων που, αν και κυρώθηκε το 2012, ουδέποτε
έλαβε τις απαραίτητες εξειδικεύσεις και τελικά δεν εφαρµόστηκε.
Χάρις και στους αγώνες του αναπηρικού κινήµατος, τις επίπονες, µακρές και επίµονες προσπάθειές τους, πράγµατι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια σταδιακή µετατόπιση προς το κοινωνικό
µοντέλο για την αναπηρία, όπως το συζητάµε σήµερα και όπως
αποτυπώνεται και σε αυτήν τη σύµβαση, αλλά και στο παρόν νοµοσχέδιο. Βέβαια οι συνθήκες της ασφυκτικής οικονοµικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων επέφεραν βαρύτατο πλήγµα στη
λειτουργία και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής εκ µέρους του
κράτους.
Ειδικότερα τα παιδιά µε αναπηρίες έρχονται αντιµέτωπα µε
διάφορες µορφές αποκλεισµού, επηρεάζονται πολύ και αυτό διαφέρει ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας, τον τόπο διαµονής
και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. Βρίσκονται στην
πρώτη θέση των θυµάτων -και αυτά και µαζί και οι οικογένειές
τους- της οικονοµικής και ανθρωπιστικής κρίσης, που πρώτα απ’
όλους θέτει σε αµφισβήτηση τα κεκτηµένα δικαιώµατά τους.
Στο παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο εµπεριέχονται διατάξεις που
αποσκοπούν στο να αντιµετωπίσουν τα εξωγενή εµπόδια και
τους περιορισµούς, αλλά και να εµπεδώσουν στην κοινωνία την
αντίληψη της αναπηρίας ως κοινωνικού ζητήµατος, ορίζοντας
σαφώς τις υποχρεώσεις της πολιτείας που οφείλει να µεριµνά
και να διευκολύνει την εν γένει προσβασιµότητα των ατόµων στο
φυσικό, δοµηµένο, ηλεκτρονικό και διοικητικό περιβάλλον, βάζοντας στοιχεία θεσµικής συγκρότησης σε ανώτατο επίπεδο,
όπου µπορούν να καταφεύγουν, αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστης
στατιστικής καταγραφής αυτών των δεδοµένων, κάτι που είναι
πάρα πολύ χρήσιµο για να σχεδιάζει κανείς πολιτικές για την αναπηρία.
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, δεν θα αναφερθώ πιο ειδικά στις
πολύ κρίσιµες διατάξεις. Θα σταθώ, όµως, σε ένα σηµείο που
θεωρώ κρίσιµο, στην επέκταση της χορήγησης ειδικής άδειας
και για γονείς τέκνων -που δεν υπήρχε µέχρι τώρα, υπήρχε µόνο
για σωµατικά νοσήµατα- µε σοβαρή νοητική στέρηση, σύνδροµο
Down, αυτισµό, σοβαρή κινητική αναπηρία, που είναι πάρα πολύ
σηµαντικό για τους γονείς αυτών των παιδιών. Το έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη.
Και µάλιστα, µε νοµοθέτηση της άδειας και για µεγαλύτερες
ηλικίες, όταν οι γονείς αυτοί συνεχίζουν να έχουν την επιµέλεια
αυτών των παιδιών µε τα πολύ σοβαρά προβλήµατα, καθώς γνωρίζουµε ότι ειδικά γι’ αυτά τα νοσήµατα, όπως είναι η νοητική
αναπηρία και τα ψυχικά νοσήµατα, η επιµέλεια από τους γονείς
τους είναι εφ’ όρου ζωής.
Καθώς µεγαλώνουν, τα προβλήµατα για τους γονείς διογκώνονται και η επιβάρυνση είναι πολύ µεγαλύτερη και δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες δοµές για να αναλάβουν αυτά τα ενήλικα
άτοµα. Εποµένως, θεωρώ αυτή τη διάταξη µια σηµαντική βοή-
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θεια στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολιτικές για την αναπηρία -κι εδώ
απευθύνοµαι και προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- και οι
προσπάθειες που κάνουµε δεν είναι ευχολόγια και βεβαίως, δεν
αφορούν έναν µικρό πληθυσµό ανθρώπων. Ξέρουµε ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια µορφή αναπηρίας από ήπια ως πολύ σοβαρή, µε αποτέλεσµα ογδόντα εκατοµµύρια άτοµα να αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα. Επίσης, ξέρουµε ότι είναι µια κατηγορία που
τα ποσοστά φτώχειας είναι 70% υψηλότερα από τον µέσο όρο,
µαζί µε την ελαττωµένη προσβασιµότητα στην απασχόληση και
την εργασία. Εποµένως, είναι ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό.
Και αυτή η Κυβέρνηση χωρίς να λέει ότι έλυσε τα ζητήµατα,
έκανε µια σειρά από πολύ σηµαντικές προσπάθειες για να διευκολύνει τη ζωή αυτών των ανθρώπων, αυξάνοντας την πρόσληψη
ανθρώπων και γονέων µε αναπηρία στο δηµόσιο σε ποσοστό
15%, ενδυναµώνοντας την ειδική εκπαίδευση, προσλαµβάνοντας
πολύ περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανοίγοντας πολύ περισσότερες σχολικές µονάδες κατά προτεραιότητα. Δηµοσιεύτηκαν
χθες τα στοιχεία για την πρόσληψη στην ειδική αγωγή οκτώ χιλιάδων περίπου αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, στις δοµές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Αναδιοργανώνουµε τις δοµές που παρέχουν ψυχική υγεία µε
την ενεργό συµµετοχή των ληπτών. Ιδρύσαµε τα κέντρα παρακολούθησης σπανίων νοσηµάτων. Και µόλις χθες δηµοσιεύτηκε
η υπουργική απόφαση, που αφορά κρίσιµες οµάδες ανθρώπων
που πάσχουν τα παιδιά τους, ενώ γίνεται µεγάλη προσπάθεια να
εξασφαλιστούν και τα πολύ ακριβά φάρµακα που έχουν ανάγκη
για τις θεραπείες τους και άλλα πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όπως είπα και πριν, προφανώς και δεν έχουµε λύσει όλα τα
προβλήµατα. Αναφέρθηκε και η Υπουργός. Είναι σοβαρότατα τα
θέµατα. Είναι απαραίτητη η αναµόρφωση της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ και η επικαιροποίηση του κανονισµού εκτίµησης του βαθµού αναπηρίας.
Όµως, µε τα υπάρχοντα διαχρονικά προβλήµατα, δώσαµε τη
δυνατότητα µε το παρόν νοµοσχέδιο να µην κόβεται η σύνταξη
αναπηρίας ή τα αναπηρικά επιδόµατα µέχρι να υπάρξει αυτή η
απόφαση. Κι επίσης, δεν κόβεται η αναπηρική σύνταξη σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήµατα και βρίσκουν κάποια εργασία.
Πράγµατι, ο αγώνας σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολος
και συνεχίζεται και για το αναπηρικό κίνηµα και για την πολιτεία.
Οι δράσεις που πρέπει να υλοποιούνται σχετικά µε την προσβασιµότητα, τη συµµετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική προστασία και την υγεία
είναι υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και του καθένα µας και της
καθεµιάς µας που µπορεί να συµβάλλει ξεχωριστά µε τις προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ας κρατήσουµε, λοιπόν, ότι αυτό ειδικά το κοµµάτι –και περιµένω ότι θα ψηφιστεί από όλους τους συναδέλφους- που περιέχει και τα θετικά στοιχεία της καλής νοµοθέτησης, αφού έτυχε
ευρείας διαβούλευσης κι έχει τη συναίνεση όλων των φορέων
του αναπηρικού κινήµατος, θα είναι εκείνο που θα ενεργοποιήσει, µε την ενεργό συµµετοχή όλων µας, αλλά ιδιαίτερα του
αναπηρικού κινήµατος, να παρακολουθήσει και να συµβάλλει στη
διαµόρφωση περαιτέρω πολιτικών για την αναπηρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για τι πράγµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ήµουν εδώ. Αν ο Κανονισµός σας
το επιτρέπει, ζητώ την κατανόησή σας. Όταν έκανε την παρέµβαση η Υπουργός δεν ήµουν εδώ, αλλά ενηµερώθηκα ότι απο-
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σύρθηκε κάτι και βλέπω ότι έτσι είναι. Έχω το δικαίωµα να αντιδράσω τώρα ή δεν έχω το δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρ’ ότι µίλησε η κ.
Χριστοφιλοπούλου εκ µέρους του κόµµατός σας, αλλά επειδή
µίλησε και ο κ. Δένδιας και ο κ. Κατσώτης, ορίστε για δύο λεπτά
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ήσασταν εχθές εδώ, ήταν όµως οι Υπουργοί. Ήρθε αιφνιδίως στην Αίθουσα ο Υπουργός Οικονοµίας, Οικονοµικών και άλλων θεµάτων και ζήτησε να µας ενηµερώσει για
την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες και για τις συνοµιλίες που είχε
αρµοδίως εκεί. Διαβεβαίωσε την Αίθουσα ότι σε ό,τι τον αφορά,
δεν είχε για κανένα θέµα του παρόντος σχεδίου νόµου την παραµικρή συζήτηση από την πλευρά των άλλων. Βέβαια, έκανε και
άλλες διαβεβαιώσεις για άλλα θέµατα.
Του είπαµε ότι δεχόµαστε µε θετικό τρόπο αυτές τις διαβεβαιώσεις και δεν έχουµε κανένα λόγο να τις αµφισβητούµε, παρά
το γεγονός ότι άλλες διαβεβαιώσεις που έχει δώσει στο παρελθόν -του είπα, µάλιστα, για το δηµόσιο χρέος, αλλά και άλλα θέµατα- αποδείχθηκαν ως διαβεβαιώσεις του αέρα και ότι αυτό το
σχέδιο νόµου έχει θέµατα για τα οποία δεν κάνει να παίρνει και
την ευθύνη. Διότι άλλο είναι να σε ενηµερώνουν και άλλο να είναι
δικό σου, ως Υπουργού, πνευµατικό τέκνο ένα σχέδιο νόµου.
Ενηµερώθηκα, λοιπόν, αιφνιδίως -και γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο- ότι απεσύρθη µια διάταξη περί διαβουλεύσεως και σχετικών
πρακτικών. Αν κάνω λάθος, ας διορθωθώ τώρα. Απεσύρθη αυτή
η διάταξη -το βλέπω εδώ, στο κείµενο- και µάλιστα, ως διάταξη
που αποσύρεται εν µέσω νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Εδώ δεν είναι ιθαγενείς να µοιράζετε καθρεφτάκια. Εδώ είναι
Εθνική Αντιπροσωπεία. Όταν µιλούσε ο Υπουργός Οικονοµικών
και υπήρξε ο κοινοβουλευτικός αντίλογος, ήσασταν εδώ. Απαντήσατε σε όλα τα θέµατα που νοµίζατε ότι απασχολούν την
Εθνική Αντιπροσωπεία. Στο θέµα αν έχετε ανοικτά ζητήµατα µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή µε τις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω εγώ µε
ποιον σιωπήσατε και µε πονηρό τρόπο, νοµίζοντας ότι θα µας
κοροϊδέψετε, κάνατε αυτή την αλλαγή.
Είναι ντροπή σας! Εδώ δεν είµαστε για να µας κοροϊδεύετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όλα είναι ντροπή για τον κ. Λοβέρδο;
Να µιλάει πιο καλά!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είστε πάρα πολύ θρασείς να πιστεύετε ότι είστε εδώ για να µας κοροϊδεύετε.
Πρέπει να κάνετε αυτοκριτική, πρέπει να σέβεστε την Εθνική
Αντιπροσωπεία όπως σας σέβεται. Δεν είστε ούτε καν µέλος της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και µας κοροϊδεύετε στα ίσια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ µιλάµε για έναν
εσµό ψευτών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, λοιπόν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …και είχε και το θράσος χθες να µας
κάνει παραίνεση περί ειλικρίνειας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, θα
κλείσω το µικρόφωνο. Τελειώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, ένα
λεπτό περιµένετε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Λοβέρδο, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι,
επειδή ετέθη το θέµα -όχι µε τόσο οξύ τρόπο όπως το θέσατε εσείς- από όλους όσους µίλησαν, η κυρία Υπουργός, όταν έδωσε
απάντηση, απήντησε επί του θέµατος όπως εκείνη νόµιζε. Δεν
θα της υποβάλουµε πώς πρέπει να απαντήσει. Απήντησε, πάντως.
Άρα, σε ότι αφορά την κυρία Υπουργό, απάντηση έχει δοθεί,
κατά την άποψη της, ικανοποιητική, κατά την άποψή κάποιων
άλλων συναδέλφων της Αντιπολίτευσης όχι ικανοποιητική. Ούτε
τους µεν θα κρεµάσουµε ούτε την κυρία Υπουργό.
Κύριε Μαντά, εσείς γιατί θέλετε τον λόγο; Διότι εσείς πάντα
διευκολύνετε τη διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Διευκολύνουµε κύριε Πρόεδρε, αλλά
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υπάρχει και ένα όριο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα
ήθελα να πω για ένα δευτερόλεπτο ένα πράγµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο δικός σας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µιλάει. Ηρεµήστε να ακούσουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ ειλικρινά λέω
ότι εγώ και στην οµιλία µου έκανα παρατήρηση σε ένα άρθρο το
οποίο απεσύρθη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα να πει κανένας για διάφορα άρθρα κ.λπ., αλλά το να έρχεται ο κ. Λοβέρδος,
τον οποίο «τσίµπησαν» ξαφνικά και να λέει ότι έγινε αυτό εκείνο,
το άλλο και να απευθύνεται µε τέτοιους χαρακτηρισµούς, «ντροπή και αίσχος» και δεν ξέρω εγώ τι, νοµίζω ότι είναι απρέπεια και
το κάνει συστηµατικά κάποιες φορές ο κ. Λοβέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε κριτική
τώρα της διαδικασίας ενός συναδέλφου. Όποτε θέλει µπαίνει
στην Αίθουσα, όποτε θέλει δεν µπαίνει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα όριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ! Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι περιµένουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μιλάει για απρέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει τώρα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε µισό
λεπτό και κλείνουµε. Δεν γίνεται έτσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοινοβουλευτική απρέπεια είναι αυτό
που έχει επαναληφθεί το τελευταίο τρίµηνο τέσσερις µε πέντε
φορές, να έρχεται σχέδιο νόµου εδώ βάσει του οποίου υπάρχουν
επιχειρηµατολογίες άλφα, βήτα, γάµα υπέρ του από Βουλευτές
της Πλειοψηφίας, να υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση µε την τρόικα, τους θεσµούς και τους λοιπούς, να το κρύβει αυτό και να έρχεται να κοροϊδεύει εδώ το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να αισθάνονται ντροπή οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας. Θα µας πουν και απρεπείς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείσαµε, κύριε Μαντά. Σας παρακαλώ, αφήστε το.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ξέρετε, είµαστε ήπιοι, ήπιοι, αλλά η ανοχή σε ορισµένα πράγµατα και στον τρόπο που λειτουργούµε κοινοβουλευτικά έχει κάποια όρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, λογοκρισία στο πώς µιλούν οι συνάδελφοι δεν θα µπει από το Προεδρείο. Από κει και πέρα, ο καθένας κρίνεται και χαρακτηρίζεται µε
βάση τη συµπεριφορά του και τα λεγόµενά του.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έχετε τη δυνατότητα να τους ελέγξετε,
να τους παρατηρήσετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν µίλησα για καµµία λογοκρισία. Εγώ
κάνω πολιτικούς χαρακτηρισµούς. Πολιτικούς χαρακτηρισµούς
και πολιτική αντιπαράθεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουµε ακούσει και
χειρότερα εδώ µέσα και από άλλες πλευρές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ξαναλέω ότι πολιτικούς χαρακτηρισµούς
και πολιτική αντιπαράθεση σε αυτή την Αίθουσα φαντάζοµαι ότι
προσπαθούµε όλοι να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα είπατε αυτά πριν
από λίγο. Μην τα λέτε πάλι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν µιλάω, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, εφόσον µου δίνετε τον λόγο, εκτός και αν
δεν µου τον δίνετε, οπότε σταµατώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον πήρατε µόνος
σας τώρα παρεµπιπτόντως. Δεν σας τον έδωσα, έτσι;
Λοιπόν, ολοκληρώστε, γιατί δεν θέλω να µείνετε µε την εντύπωση ότι κάνω διάκριση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Όλοι θέλουν να ολοκληρώσουν εκτός από
τους Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από ό,τι βλέπω, ολο-
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κληρώσατε.
Ευχαριστώ, κύριε Μαντά. Το εκτιµώ αυτό.
Η κ. Καρακώστα έχει τον λόγο.
Η ελληνική γλώσσα είναι πάµπλουτη. Δεν µπορούµε να αποφεύγουµε τους χαρακτηρισµούς.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Αυτό να το πείτε σ’ αυτούς
που τους χρησιµοποιούν, κύριε Πρόεδρε. Έχετε τη δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπορούµε να πούµε
τα πιο σκληρά πράγµατα χωρίς να προσβάλλουµε ανθρώπους.
Ορίστε, κυρία Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Θα ήθελα να χαιρετίσω και
εγώ τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, που βρισκόµαστε
σήµερα εδώ για να συζητήσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Ξέρετε ότι
πολλές φορές ανεβαίνουµε στο Βήµα για να αναλύσουµε ένα νοµοσχέδιο, αλλά στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δηµιουργούνται τόσα πράγµατα που αναγκάζεσαι να αναφερθείς σε
αυτά.
Πολλές φορές ακούµε εµείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καλώς ή κακώς έχουµε µια καταγωγή και µια πορεία στη
ζωή µας πως ό,τι κάνουµε σε αυτή την Αίθουσα τα κάνουµε και
τα ψηφίζουµε για να µείνουµε στα έδρανά µας.
Έχουµε συζητήσει ξανά το θέµα και θέλω να ξεκινήσω από µια
εξαιρετική φράση που είπε η Υπουργός προηγούµενα σε µια άλλη απάντησή της, όπου είπε: «Ξέρετε, εσείς σκέφτεστε µε το περιεχόµενο δουλειάς που µπορεί να πάρουν οι δικηγόροι, ενώ
εµείς σκεφτόµαστε µε την πλευρά του εργαζόµενου».
Αυτή η φράση δεν είναι µια απλή φράση. Είναι ο τρόπος που
έχει δοµηθεί η σκέψη ενός ανθρώπου, η πορεία στη ζωή του, οι
αγώνες που έχει κάνει και ποιες αφετηρίες έχει προκειµένου να
διαµορφώσει ένα νοµικό πλαίσιο. Διότι αυτή τη δουλειά κάνουµε
εµείς οι Βουλευτές, επικυρώνουµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο.
Πρέπει, λοιπόν, να ξέρετε ότι καλώς ή κακώς µε προσωπικό
κόστος και του χρόνου και πολλές φορές και του επαγγέλµατός
µας, εµείς βρισκόµασταν στους δρόµους και αγωνιζόµασταν για
συγκεκριµένα πράγµατα. Μη µας εγκαλείτε για την ψυχοσύνθεση
που έχουµε αυτή την περίοδο που είµαστε Βουλευτές, γιατί την
έχουµε, θα την έχουµε και την παραδεχόµαστε. Αναγκαστήκαµε
πολλές φορές και το έχουµε παραδεχθεί να ψηφίσουµε στοιχεία
και άρθρα τα οποία έχουµε πει ότι δεν είναι στην ιδεολογία µας.
Το έχουµε πει, το έχουµε παραδεχθεί.
Άρα, λοιπόν, στεναχωριόµαστε, όταν το κάνουµε αυτό, γιατί;
Διότι πέρα από την ψυχοσύνθεσή µας έχουµε βάλει και την πολιτική µας λογική, ότι σε αυτά τα έδρανα βρισκόµαστε για να
υπηρετήσουµε σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει η χώρα
µας και το οικονοµικό πλαίσιο που κάποιοι άλλοι µας επιβάλλουν,
γιατί εσείς που µέχρι σήµερα κυβερνήσατε µας φέρατε εδώ.
Όταν, λοιπόν, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα νοµοσχέδιο -και
µην µας εγκαλείτε για αυτό- που είναι θετικό και σύµφωνο µε την
ιδεολογία µας, βεβαίως και χαιρόµαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί
µας είπατε ότι πανηγυρίζουµε. Βεβαίως και χαιρόµαστε. Και αυτό
το νοµοσχέδιο είναι ένα απ’ αυτά. Και πραγµατικά, είναι στην ιδεολογία µας αυτό.
Έχω, λοιπόν, να πω το εξής, και µε προκαλείτε για αυτό: Επειδή εσείς και µάλιστα ο Άδωνις ο Γεωργιάδης είπε «είναι στην ιδεολογία µου…»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε αναφορές ονοµαστικές.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Ευτυχώς λείπει, δεν θα σας
πάρει χρόνο. Δεν είναι στην ιδεολογία µας, λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευτυχώς ή δυστυχώς
µην κάνετε αναφορές.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Συγγνώµη…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Δεκαεπτά φορές αποκαλέσατε πριν τον Τσίπρα ψεύτη, κλέφτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, ηρεµήστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τι να ηρεµήσω; Τώρα θυµήθηκε το Προεδρείο τις προσωπικές διαφορές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε, κύριε
Τριανταφυλλίδη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όταν βρίζατε τον Πρω-
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θυπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, ηρεµήστε. Είµαι έτοιµος να σηκωθώ και να σας ανακαλέσω
στην τάξη. Ηρεµήστε!
Συνεχίστε, κυρία Καρακώστα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Έχω, λοιπόν, να πω ότι
όντως κάποια πράγµατα είναι στην ιδεολογία σας και το έχετε
παραδεχτεί. Είναι, λοιπόν, στην ιδεολογία σας όταν ο κ. Βρούτσης αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές 100% και οριζόντια σε
όλους, µεγάλους επιχειρηµατίες και ανέργους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αύξησα;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Οριζόντια 100%.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αύξησα ή µείωσα;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Αυξήσατε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τις εισφορές;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Τις εισφορές των µηχανικών
τις διπλασιάσατε, αν θέλετε να ξέρετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε; Δεν τα ξέρετε καλά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Είµαι µηχανικός και τα έχω
πληρώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κάνετε οµιλία, κυρία Καρακώστα;
Κύριε Βρούτση, µην κάνετε διάλογο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Κύριε Βρούτση, τα έχω πληρώσει, γιατί εγώ Βουλευτής είµαι τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα,
λοιπόν, ξέρω τι έχω πληρώσει.
Καταργήσατε, επίσης, τη νοσοκοµειακή περίθαλψη ανθρώπων
µε βαριές ασθένειες και των παιδιών τους, επειδή είχαν χρέη στα
ασφαλιστικά τους ταµεία. Καταργήσατε συλλογικές συµβάσεις
και µας ρίξατε στη ζούγκλα των ατοµικών συµβάσεων. Και βέβαια διαλύσατε το ασφαλιστικό, συµµετέχοντας στο PSI και όλα
αυτά τα ιστορικά που όλοι τα ξέρουµε και τα ξέρει ο κόσµος καλύτερα από εµένα και από εσάς. Άρα, αυτά όλα που κάνατε ήταν
πράγµατι στην ιδεολογία σας. Και ποτέ δεν στεναχωρηθήκατε
για αυτά που κάνατε ούτε για τις απολύσεις ούτε για όσα έχω
πει προηγούµενα. Ενώ εµείς, τουλάχιστον, στεναχωριόµαστε
όταν είµαστε σε αδιέξοδο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα σθεναρά στην ψυχοσύνθεσή µας
-ειπώθηκαν πάρα πολλά από τους συναδέλφους µας και εξαιρετικά καλά και από την προηγούµενη οµιλήτρια κ. Τζούφη- να
διορθώσουµε πράγµατα. Διορθώνουµε και καλύπτουµε κενά µε
τα νοµοσχέδια. Και η πολιτική µας λογική ποια είναι; Να διορθώνουµε ό,τι µπορούµε στάδιο-στάδιο και πηγαίνοντας προς την
έξοδο αυτής της επιτήρησης. Βεβαίως και δεν τα διορθώνει όλα
το νοµοσχέδιο και βεβαίως θα έρθουν κι άλλα νοµοσχέδιο στη
σειρά. Αναφέρθηκε η κ. Φωτίου σε πάρα πολλά στοιχεία που
µπαίνουν στο κοινωνικό πλαίσιο, που διορθώνουν κοινωνικές πολιτικές. Και θα τα κάνουµε. Περιµένετε, µην αγωνιάτε. Κι ο κόσµος αυτά τα εισπράττει και τα αντιλαµβάνεται.
Άρα, σοβαρό ζήτηµα διόρθωσης είναι το γεγονός, που αναφέρθηκε και προηγούµενα όσον αφορά τους πολιτικούς µηχανικούς και τους δικηγόρους, που είπατε ότι τους δίνουµε ψίχουλα.
Όταν διαµαρτύρονταν στους δρόµους, ήσασταν υπέρ τους. Τώρα που σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγµατικά δεν έχουν
εγγραφεί, δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, ερχόµαστε και λέµε
«µην πληρώνετε ασφάλιστρα», µε δεδοµένο βέβαια ότι όλοι οι
ανασφάλιστοι πλέον έχουν υγεία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το
βρίσκετε θετικό.
Επειδή ο χρόνος δεν µε παίρνει -αναφέρθηκε και η κ. Τζούφη
σε αυτά- είναι δύο σηµεία σε σχέση µε τον νόµο. Δυστυχώς, δεν
προλαβαίνω να αναφερθώ στα υπόλοιπα. Είναι δύο σηµεία. Το
πρώτο σηµείο είναι το γεγονός ότι θέλουµε στην εκπαίδευση να
εκπαιδευτεί ο κόσµος για το πώς αποδέχεται και αντιµετωπίζει
την αναπηρία.
Το δεύτερο σηµείο έχει να κάνει µε την αναπηρία των ψυχολογικών προβληµάτων των ατόµων. Τους βάζουµε να εργαστούν,
τους δίνουµε το δικαίωµα να εργαστούν, χωρίς να χάνουν το επίδοµά τους. Γιατί; Γιατί αυτό τους κάνει και καλό στην υγεία τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Άρα, πιάνουµε ευαίσθητα σηµεία, ευαίσθητες χορδές και εξαι-
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ρετικά βεβαίως αντιµετωπίζουµε -δεν συνηθίζω να παίρνω περισσότερο χρόνο- την επέκταση της µητρότητας, η οποία δεν µένει
µόνο στην πραγµατική µητέρα, αλλά µπαίνει και στο κοµµάτι της
µητέρας, που υιοθετεί ή που έχει την πρόθεση να υιοθετήσει. Σοβαρά ευαίσθητα στοιχεία άλλου τρόπου σκέψης και ανθρώπων
µε άλλη ψυχοσύνθεση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στους
επόµενους τρεις συναδέλφους.
Ο κ. Μεϊκόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, αν µου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι κατά γενική οµολογία υπάρχει χαώδης διαφορά µεταξύ πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικής κριτικής και εµπάθειας. Πιστεύω ότι ο χώρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι κατ’ εξοχήν
χώρος διεξαγωγής πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι εµπάθειες ανήκουν σε άλλους χώρους, όχι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις τελευταίες ηµέρες και
τη συζήτηση, που διεξάγεται επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, πιστεύω ότι προκύπτει ένα πολύ συγκεκριµένο και καίριο
ερώτηµα, κατά τη γνώµη µου. Οι εισαγόµενες, λοιπόν, ρυθµίσεις
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου βελτιώνουν επί της ουσίας την
καθηµερινότητα των εργαζοµένων; Για να απαντήσει κανείς στο
ερώτηµα αυτό, νοµίζω ότι χρειάζεται να κάνει µια πολύ σύντοµη
αναδροµή στο πρόσφατο παρελθόν.
Τρεις ήταν οι βασικοί νόµοι από το 2010 και έπειτα, οι οποίοι
συνετέλεσαν στο να απορρυθµιστεί αυτό που ονοµάζουµε «εργασιακό πεδίο». Να θυµίσω λοιπόν, ότι µε τον ν.3899/2010 έχουµε τη θέσπιση ειδικών επιχειρησιακών συµβάσεων και επιβολή
του συστήµατος της εκ περιτροπής απασχόλησης, να θυµίσω ότι
µε τον ν.3846/2010 έχουµε τη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων,
να θυµίσω επίσης ότι µε τον ν.4046/2012 έχουµε το «πάγωµα»
της ωρίµανσης και την εξάλειψη του δικαιώµατος µονοµερούς
προσφυγής στη διαιτησία.
Με τις καινούριες, λοιπόν, εισαγόµενες ρυθµίσεις αναφορικά
µε τον τοµέα της εργασίας, κατά τη γνώµη µου δηµιουργείται
ένα αντιστρόφως ανάλογο προστατευτικό πλαίσιο σε σχέση µε
τις νοµοθεσίες του 2010 και του 2012. Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν,
αναφέρω χαρακτηριστικά πως η εισαγωγή αυτόµατων ποινών
µέσω ηλεκτρονικού point system για επιχειρήσεις που καταπατούν την εργασιακή νοµοθεσία είναι προς θετική κατεύθυνση, η
επίδειξη ταυτότητας του εργαζόµενου κατά τη διάρκεια ελέγχου
του ΣΕΠΕ µπορεί να δώσει τέλος σε πρακτικές αόρατων παρεµβάσεων, όπου οι παραβάσεις έµεναν στα συρτάρια και ο εργαζόµενος αισθανόταν απροστάτευτος µε το αίσθηµα του φόβου
και της ανασφάλειας να κυριαρχεί.
Σε συνέχεια της τροπολογίας, που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και προβλέπει ότι η µη καταβολή δεδουλευµένων συνιστά µονοµερή βλαπτική µεταβολή, προβλέπεται πλέον
ότι ο άνεργος, ο οποίος έχει θεωρήσει τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή την ώρα εργασίας του ως απόλυση, θα µπορεί να λαµβάνει αµέσως επίδοµα ανεργίας. Και επίσης, πιστεύω ότι µεγάλης
πρακτικής σηµασίας είναι και οι διατάξεις που προβλέπουν αποτελεσµατικότερη δικαστική προστασία του εργαζόµενου, όπως
γρηγορότερη εκδίκαση των εργατικών διαφορών και αύξηση των
εργαλείων του νόµου για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων
του, όπως έκδοση διαταγής πληρωµής, αναγκαστική εκτέλεση
σε βάρος του εργοδότη.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω επίσης και τη διάταξη
για τον αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς επιχειρήσεων,
για λόγους παραβίασης εργατικής νοµοθεσίας, ο οποίος κατά τη
γνώµη µου µπορεί να αποτελέσει και κίνητρο στον επιχειρηµατικό κόσµο για τήρηση του νόµου. Η πρόσβαση, λοιπόν, σε δηµόσιους διαγωνισµούς και σε διαγωνισµούς επιδότησης προγραµµάτων, είναι αλληλένδετη µε την τήρηση και τον σεβασµό
των εργασιακών δικαιωµάτων και της εργατικής νοµοθεσίας.
Όλα αυτά δεν θα έχουν, πιστεύω, στο πεδίο της εφαρµοσµένης πολιτικής κανένα νόηµα, αν αυτή η Κυβέρνηση δεν κάνει ένα
πολύ συγκεκριµένο βήµα σε µια πολύ συγκεκριµένη κατεύθυνση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενίσχυσης των ελεγκτικών µηχανισµών και πρωτίστως του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε ανθρώπινο δυναµικό και µε περαιτέρω εργαλεία. Νοµίζω ότι είναι κάτι κοµβικό. Είναι θετική η
έγκριση χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ ύψους 7.600.000 ευρώ για
τον προσανατολισµό των χρηµατοδοτικών εργαλείων στην κατεύθυνση της προστασίας της εργασίας, αλλά νοµίζω ότι πρωταρχικό µέληµα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε ανθρώπινο δυναµικό.
Να έλθω λίγο και να σταθώ στις διατάξεις του νοµοσχεδίου
για την αναπηρία. Νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική καινοτοµία το
ότι µε τις νέες ρυθµίσεις προωθείται η αντίληψη ότι η αναπηρία
δεν αποτελεί απλώς ένα προσωπικό ιατρικό θέµα του κάθε ανάπηρου ατόµου, αλλά αντίθετα αποτελεί πλέον ένα ζήτηµα καθαρά κοινωνικό µε προεκτάσεις που διατρέχουν όλο το φάσµα
της κοινωνικής ζωής. Και νοµίζω ότι επίσης θετικό κρίνεται το ότι
υπάρχει µια συναντίληψη µε τα σωµατεία των κινητικά ανάπηρων
και γενικότερα µε τα σωµατεία των ευπαθών οµάδων, καθώς
αναγνωρίζεται από το σύνολό τους ότι οι εν λόγω εισαγόµενες
ρυθµίσεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση.
Είχα προσωπικά και µια συνάντηση µε το Σωµατείο Κινητικά
Αναπήρων Μαγνησίας, τον «Ιππόκαµπο», όπου εκεί ο Πρόεδρος
κ. Πέτρος Μπέλλος έχει µια πολύ σηµαντική δράση προς όφελος
των µελών του σωµατείου.
Δεν λύνονται φυσικά µε τις διατάξεις όλα τα προβλήµατα. Εδώ
να επισηµάνουµε ότι θα µπορούσαµε το επόµενο χρονικό διάστηµα να πάρουµε και µια νοµοθετική πρωτοβουλία αναφορικά
µε τη συµµετοχή των ευπαθών οµάδων στα φάρµακα. Το πρόβληµα, κυρία Φωτίου, είναι ότι ενώ υπάρχει η πρόβλεψη µηδενικής συµµετοχής για άτοµα µε αυξηµένα ποσοστά αναπηρίας,
επειδή τα περισσότερα φάρµακα που παίρνουν αυτά τα άτοµα
είναι πρότυπα και όχι γενόσηµα, υπάρχει πολύ µεγάλο ποσοστό
συµµετοχής. Νοµίζω ότι είναι ένα θέµα το οποίο θα πρέπει να το
δούµε σοβαρά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Έτσι, λοιπόν, µε τις νέες διατάξεις εισάγεται ο ορισµός του
φαινοµένου της αναπηρίας. Διασφαλίζεται εξαρχής η προσβασιµότητα για όλους. Θεσπίζεται η υποχρεωτική πλήρης καταγραφή
στην ΕΛΣΤΑΤ όλου του φάσµατος αναπηρίας και είναι επίσης σηµαντικό ότι οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες σε αυτά.
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ και σε πολύ
σηµαντικά σηµεία που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. Νοµίζω
ότι η κατάργηση της υποχρέωσης µηχανικών και δικηγόρων να
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές µόνο λόγω της εγγραφής
τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους ικανοποιεί ένα πάγιο
αίτηµα των επαγγελµατιών των κλάδων αυτών και αντιµετωπίζουν, νοµίζω, µε δικαιότερο τρόπο την ασφαλιστική τους υποχρέωση. Εξίσου σηµαντική είναι κι η χορήγηση επιδόµατος
ανεργίας στους επαγγελµατίες των κλάδων αυτών.
Θεωρώ ότι ασφαλιστικές παρεµβάσεις µε µετρήσιµο κοινωνικό
πρόσηµο είναι και η µείωση του κόστους για την εξαγορά πλασµατικών ετών για τους αγρότες και πολύ σηµαντική είναι η συνέχιση της καταβολής σύνταξης αναπηρίας σε όσες περιπτώσεις
έχει λήξει η γνωµάτευση των ΚΕΠΑ βάσει της οποίας απονεµήθηκε και εκκρεµεί η νέα γνωµάτευση. Αυτό το πρόβληµα επιλύεται επιτέλους. Ήταν ένα πρακτικό πρόβληµα πάρα πολλών ανθρώπων, εξ όσων γνωρίζω και από τον νοµό µου στη Μαγνησία.
Δεν ισχυριζόµαστε προφανώς ότι µε τις εν λόγω διατάξεις λύνονται όλα τα θέµατα και στο κοµµάτι της εργασίας και στο κοµµάτι της πρόνοιας αλλά και στο κοµµάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Ένα, όµως, πράγµα είναι γνωστό: η οικονοµική συµπεριφορά του πληθυσµού είναι σε άµεση συνάρτηση µε την εργασιακή και οικονοµική ασφάλεια και τις µελλοντικές προσδοκίες
τους. Γι’ αυτό νοµίζω ότι οι εν λόγω εισαγόµενες ρυθµίσεις, µε
επέκταση των εργασιακών δικαιωµάτων και θεσµική θωράκιση,
αποτελούν παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήσασταν συνεπής.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµοσχάκης.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο πλησιάζουµε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει στη
µάχη των εντυπώσεων όλα τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα που
διαθέτει. Το ζήσαµε χθες στην Καβάλα, το ζούµε σήµερα στην
Αλεξανδρούπολη -και όχι µόνο-, χωρίς φυσικά αντίκρισµα και συνέπειες.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίζεται σήµερα τιτλοφορείται ως ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων. Μάλλον ως αστείο το
εκλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι. Είναι γεµάτο, κυρία Υπουργέ
και κύριε Υπουργέ, µε αοριστίες, µε πολλές διατάξεις ήσσονος
σηµασίας που δεν επιλύουν τα ακανθώδη ζητήµατα, αλλά αντιθέτως επιδεικνύουν τιµωρητική διάθεση προς τις επιχειρήσεις οι
οποίες, ως γνωστόν, ζωοδοτούν αυτόν τον τόπο.
Για ακόµη µια φορά προχωράτε κεκαλυµµένα σε νέες µειώσεις
επικουρικών συντάξεων από 21% έως 40% µέχρι τις 31-12-2014.
Παράλληλα, «παγώνετε» 129.000 επικουρικές συντάξεις κόστους
650 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει
εκδώσει τον µαθηµατικό τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µετά
την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Βάζετε και πάλι στο στόχαστρο, εκ πεποιθήσεως φυσικά, τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Με το άρθρο 3 προχωράτε σε περαιτέρω µείωση της σύνταξης
για στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, λιµενικούς, πυροσβέστες, πανεπιστηµιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ που αµείβονται µε τις διατάξεις του ν.4472/2017, καθώς προβλέπεται ότι η προσωπική διαφορά που λαµβάνουν δεν θα υπολογίζεται πλέον στις συντάξιµες
αποδοχές τους.
Τα «δώρα» της Κυβέρνησης προς τους συνταξιούχους συνεχίζονται, καθώς µε το άρθρο 26 επιφέρετε αύξηση των εισφορών
στους δηµοσίους υπαλλήλους υπέρ του µετοχικού ταµείου, ύψους 12,5%. Το ποσοστό, φυσικά, διαµορφώνεται από 4% σε
4,5% επί του συντάξιµου µισθού, γεγονός που επιφέρει αντίστοιχη µείωση αποδοχών.
Βάσει των όσων είχε προαναγγείλει η Κυβέρνηση διά της
Υπουργού Εργασίας, εµείς περιµέναµε να δούµε αυξήσεις µισθών και καινοτόµες διατάξεις για το επιχειρείν. Βέβαια εσείς τις
επενδύσεις τις πολιορκείτε µε κάθε τρόπο, ενώ πλέον ψάχνετε
στα λεξικά να µάθετε τι σηµαίνει business plan.
Γι’ αυτό λοιπόν κι επιλέγετε για ακόµα µια φορά να σταθείτε
απέναντι στις επιχειρήσεις, επιβάλλετε αυστηρές ποινές και τις
οδηγείτε σε κλείσιµο για να χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας.
Βέβαια εσείς έχετε βρει το κόλπο ή, καλύτερα, νοµίζετε ότι το
έχετε βρει. Μεγαλώνετε το κράτος, αυξάνετε το µισθολογικό δηµόσιο κόστος, προαναγγέλλετε προσλήψεις στο δηµόσιο, φτιάχνετε ένα κοµµατικό κράτος άλλων εποχών, που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, µε ατοµικές συµβάσεις σε ορισµένα επαγγέλµατα, διαλύοντας έτσι παράλληλα τον ιδιωτικό τοµέα και καταστρέφοντας κάθε υγιή επιχειρηµατική προσπάθεια.
Από την άλλη µεριά, παραµένει η γενιά των 360 ευρώ που δηµιουργήσατε, όπως και η νέα γενιά των συνταξιούχων των 185
ευρώ. Τα καλύτερα µυαλά µας συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό µε το brain drain να φτάνει στο 33% το 2017 και εσείς
άκοµψα µιλάτε για µείωση της ανεργίας µέσα από τεχνάσµατα,
όπως µειώσεις µισθών και µερική απασχόληση.
Με το νοµοσχέδιο προσπαθείτε να κρύψετε τα προβλήµατα
κάτω από το χαλί. Με τακτικισµούς προσπαθείτε να εξαπατήσετε
τους εργαζοµένους και τους συνταξιούχους. Θέλετε να αποκρύψετε τις νέες αχρείαστες µειώσεις συντάξεων και τις αυξήσεις
εισφορών που επιφέρετε µέχρι τώρα.
Οι πληγές που έχετε επιφέρει στην ελληνική οικονοµία µε το
ένα µνηµόνιο plus και δύο καθυστερηµένες χρονικά αξιολογήσεις µπορούν να επουλωθούν µόνο µε αλλαγή πολιτικής, µε εξωστρέφεια στην οικονοµία, µε επενδύσεις που θα ανοίξουν δουλειές και θα κρατήσουν τους νέους επιστήµονες στη χώρα µας.
Και σίγουρα χρειάζεται αναµόρφωση το ασφαλιστικό σύστηµα,
πάνω σε νέες βάσεις που θα διασφαλίζουν ανταποδοτικότητα,
κίνητρα για παραµονή στο σύστηµα, διαφάνεια, δικαιοσύνη και
πάνω απ’ όλα βιωσιµότητα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που φέρνετε σχετικά µε την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου «Παύ-
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λου Μελά» στον Δήµο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης µιλώντας εκ
µέρους του Τοµέα Εθνικής Άµυνας της Νέας Δηµοκρατίας. Η
συµφωνία που είχε πετύχει η Νέα Δηµοκρατία µε το άρθρο 13
του ν.4407/2014 για το στρατόπεδο είχε χαρακτηριστεί επωφελής από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Είχε προβλεφθεί η
δηµιουργία ενός πρότυπου οικισµού εντός του στρατοπέδου που
θα περιελάµβανε άνω των διακοσίων διαµερισµάτων µε τις απαραίτητες προδιαγραφές για τις οικογένειες των στρατιωτικών
που, ως γνωστόν, µετακινούνται κάθε τριετία υποχρεωτικά.
Επίσης, είχε προβλεφθεί και ποσοστό επί των εσόδων από κάθε εµπορική χρήση που θα αναπτύξει ο δήµος υπέρ του Ταµείου
Εθνικής Άµυνας, για την εκπλήρωση της αποστολής ενίσχυσης
του προϋπολογισµού του ΥΠΕΘΑ και του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού.
Τι επιτυγχάνετε, όµως, εσείς µε την παρούσα τροπολογία που
φέρνετε, κύριε Υπουργέ; Ουσιαστικά αποδέχεστε τα µεµονωµένα, παλιά και άδεια για καιρό και σε διάσπαρτα σηµεία του δήµου ογδόντα τρία διαµερίσµατα, τα οποία δεν πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για τα στρατιωτικά οικήµατα. Επίσης,
κανένα ποσοστό κέρδους δεν πηγαίνει στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας από κάθε εµπορική χρήση που θα αναπτύξει ο δήµος, όπως
είχε προβλεφθεί στη συµφωνία της Νέας Δηµοκρατίας ως κυβέρνηση τότε.
Ουσιαστικά, λοιπόν, χρησιµοποιώντας και πάλι παραµορφωτικούς φακούς θεωρείτε ως επιτυχία την παραχώρηση του πρώην
στρατοπέδου µε όρους επιζήµιους για τα στελέχη του Στρατού
Ξηράς.
Γι’ αυτό κι εµείς, επειδή λοξοδροµήσατε και δεν υπερασπίζεστε µε πνεύµα δικαίου τα στελέχη του ΓΕΣ, αλλά και τους πολίτες του Δήµου Παύλου Μελά, ψηφίζουµε «παρών» σε ό,τι αφορά
την τροπολογία και η ευθύνη είναι όλη δική σας.
Εµείς δηλώνουµε ότι σύντοµα θα φέρουµε στην Ολοµέλεια τη
δική µας συµφωνία, η οποία πραγµατικά θα εξυπηρετεί όλες τις
πλευρές, όπως το πράξαµε και κατά το παρελθόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε την πρώτη
πεντάδα οµιλητών που ανέφερα, µε τον κ. Κέλλα. Μετά θα πάρει
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας και ακολουθούν άλλοι
πέντε συνάδελφοι µε πρώτο τον κ. Μηταφίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οι εισηγητές στους οποίους είχατε πει
ότι θα δώσετε τρίλεπτο, πότε προβλέπετε να µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν τελειώσουν οι
πρωτολογίες.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ
καλά ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
που παθαίνουν «αλλεργία» ακούγοντας τις λέξεις «επιχειρηµατικότητα» και «επενδύσεις». Όµως δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, µιας κι από αντιεξουσιαστές, κατά τα προηγούµενα χρόνια,
έχουν µετατραπεί σε εξουσιολάγνους. Πολέµησαν την εξουσία
µαζί µε τον σηµερινό Πρωθυπουργό, όπως ακριβώς πολέµησαν
κάθε επένδυση που σχεδιαζόταν στη χώρα, όπως πολεµούσαν
κάθε νοµοσχέδιο που απελευθέρωνε την αγορά εργασίας και ενίσχυε τον ανταγωνισµό, όπως πολεµούσαν κάθε προσπάθεια για
την τόνωση της επιχειρηµατικότητας. Και -ω του θαύµατος!- δεν
πέρασαν παρά µόλις δυόµισι χρόνια και βλέπουµε τον κ. Τσίπρα
να επισκέπτεται χώρους εργασίας και να µιλάει µε λέξεις µέχρι
πρότινος απαγορευµένες. Επισκέφθηκε την εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» για να µιλήσει για την αγαστή σχέση της επιχειρηµατικότητας µε τους εργαζοµένους. Πότε ακριβώς το αντιλήφθηκε;
Κι αφού το αντιλήφθηκε, πώς είναι δυνατόν να ανάβει «πράσινο
φως» για το σηµερινό νοµοσχέδιο που στραγγαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα;
Επισκέφθηκε και την «APIVITA», για την οποία ο κ. Τσίπρας δήλωσε -προσέξτε- ότι πρόκειται για µια επιτυχηµένη επιχείρηση
γιατί -λέει- δεν έχει ως αυτοσκοπό το κέρδος. Δηλαδή ποιος είναι
ο σκοπός της επιχείρησης; Μήπως η διάσωση του πλανήτη ή η
υποψηφιότητα για κάποιο βραβείο τέχνης;
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Ο κύριος Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να ισορροπήσει στο τεντωµένο σχοινί των ιδεοληψιών του από τη µία µεριά
και του ανοίγµατός του στον χώρο του Κέντρου από την άλλη
δεν έχει κανένα απολύτως πρόβληµα να λέει τα πιο απίθανα
πράγµατα, ξεχνώντας πως δεν µιλάει ως απλός παρατηρητής
αλλά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Και έκανε και κάτι ακόµα χειρότερο. Ή ξέχασε ή δεν ήταν ενηµερωµένος πως η εν λόγω εταιρεία κατάφερε τελικά να πωληθεί
σε ξένο όµιλο. Ξέρετε γιατί; Εξαιτίας των ταµειακών προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν στην εταιρεία λόγω των capital controls, µετά δηλαδή την περίφηµη διαπραγµάτευση της «πρώτης
φοράς αριστερά», για την οποία βεβαίως την ευθύνη φέρει εξ
ολοκλήρου ο ίδιος.
Ακριβώς µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν σήµερα ερχόµαστε
να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ένα
νοµοσχέδιο που κινείται ακριβώς στη γραµµή του Πρωθυπουργού, στη γραµµή που µόλις παρουσίασα.
Και εξηγούµαι: Πώς κλείνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις πληγές που άνοιξε η καταστροφική πολιτική των δύο τελευταίων ετών; Τι απαντά στους συνταξιούχους που µέχρι του χρόνου θα εισπράττουν εννιά αντί για
δώδεκα συντάξεις; Τι απαντά στους εργαζοµένους που βλέπουν
τον ελάχιστο µισθό τους να εξαερώνεται λόγω της µείωσης του
αφορολογήτου και της ταυτόχρονης αύξησης άµεσων και έµµεσων φόρων; Τι έχει να πει στους νέους -αφήστε τις χιλιάδες που
έχουν ξενιτευτεί- που δουλεύουν εκ περιτροπής και πληρώνονται
µε τον ίδιο τρόπο; Έχει να πει κάτι για την αδήλωτη εργασία; Τι
λέει για την πλήρη απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων;
Κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός υποσχέθηκε τη γενιά των εργαζοµένων των 750 ευρώ και αντ’ αυτού δηµιούργησε τη γενιά
των 360 ευρώ. Υποσχέθηκε δέκατη τρίτη σύνταξη και δηµιούργησε τη γενιά των συνταξιούχων των 185 ευρώ.
Πριν από λίγο είχαµε ακόµα κάτι ασυνήθιστο. Μας έχετε συνηθίσει στα ψέµατα. Μας έχετε συνηθίσει στο «ψηφίζω και µετά
ξεψηφίζω µετά από έναν ή δύο µήνες». Σήµερα είχαµε ακόµα µια
προσβολή για τη Βουλή, την απόσυρση εµβληµατικών διατάξεων
από το νοµοσχέδιο. Μήπως ο κ. Τσακαλώτος πρέπει να έρθει ξανά σήµερα από τη Βουλή να δούµε τα αυτάκια του; Γιατί χθες
άλλα µας είπε.
Δεν είναι κι εδώ κι ο κ. Φλαµπουράρης για να εξηγήσει στη
Βουλή γιατί δεν αξιοποιήσατε το πακέτο Γιούνκερ, να πει στον
κόσµο πόσες θέσεις εργασίας και πόσοι µισθοί χάθηκαν, επειδή
εσείς και η Κυβέρνησή σας δεν είστε ικανοί να σχεδιάσετε ένα
business plan. Γιατί αυξάνετε τις εισφορές;
Ποιος ευθύνεται για τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει; Εξηγήστε µας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και
των ΑΝΕΛ, γιατί µε το παρόν νοµοσχέδιο περικόπτονται και άλλο
οι επικουρικές συντάξεις.
Και µιας και ανέφερα τους ΑΝΕΛ -δεν είναι εδώ ο κ. Καµµένος,
είναι ο κ. Παπαχριστόπουλος- αλήθεια, τελικά ήταν ψεύτης ή όχι
ο Ανδρέας Παπανδρέου; Για να το µάθουµε κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, το πλήθος των εκκρεµών κύριων συντάξεων ξεπερνά τις
εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες, των εκκρεµών επικουρικών ξεπερνά τις εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες, των ληξιπρόθεσµων εφάπαξ του ΕΤΕΑΕΠ τις εξήντα τρεις χιλιάδες. Το σύνολο είναι τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι που είναι στην αναµονή. Και το χειρότερο είναι ότι καµµία επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί από
1-1-2015, καθώς ακόµα δεν έχει προβλεφθεί ο µαθηµατικός τύπος υπολογισµού. Περιµένει ο κοσµάκης και τρέχει στα βουλευτικά γραφεία.
Καταργήθηκαν οι συντάξεις χηρείας για επιζώντες συζύγους
κάτω των πενήντα πέντε ετών. Μειώθηκαν κατά 35% τα µερίσµατα του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων από 1-12016 και επιβλήθηκε ρήτρα βιωσιµότητας. Αυξήθηκαν οι εισφορές υπέρ υγείας από το 4% στο 6% στο σύνολο των κύριων συντάξεων, 6% στις επικουρικές, 6% στις διπλές συντάξεις και αυτή
η αύξηση δεν έφτασε ποτέ στον ΕΟΠΥΥ. Η περιβόητη προσωπική διαφορά στις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων καταργείται και έρχονται νέες περικοπές µε το άδικο και αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο, που, σε συνδυασµό µε τη µείωση του αφορολόγη-
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του που έχετε ήδη υπογράψει, ισοδυναµούν µε απώλεια µίας έως
τριών συντάξεων.
Έχετε δηµιουργήσει συνταξιούχους τριών ταχυτήτων: Μία
γενιά συνταξιούχων πριν το «έκτρωµα Κατρούγκαλου», µία γενιά
συνταξιούχων µέχρι το 2020 και µία γενιά συνταξιούχων µετά το
2021.
Από 1-1-2019 επιβάλλετε νέες εξοντωτικές εισφορές πάνω
στις ήδη εξοντωτικές εισφορές του τρίτου µνηµονίου, σε ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατρούς, µηχανικούς, δικηγόρους. Και
από 1-1-2018 αλλάξατε και τη βάση υπολογισµού των εισφορών,
που θα επιφέρει ακόµα µεγαλύτερες επιβαρύνσεις στις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισµένων.
Επί τη ευκαιρία, κυρία Υπουργέ, γιατί δεν ξεκίνησε ο συµψηφισµός των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αγροτών µε βάση το εισόδηµα του 2016;
Η συνολική δηµοσιονοµική προσαρµογή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι
συνάδελφοι, πάνω στο ασφαλιστικό έχει φτάσει τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξυπνάνε και εφιάλτες, γιατί σε δυο µέρες έχουµε
πάλι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία σε σχέση µε το 2014 αυξήθηκαν
κατά 110% φτάνοντας από τα 11 στα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και µόλις προ ηµερών σπάσατε και πάλι τον «κουµπαρά» του
ΑΚΑΓΕ παίρνοντας 390 εκατοµµύρια ευρώ για να πληρώσετε τις
συντάξεις µέχρι το τέλος του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι τα νούµερα, αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Δεν µπορείτε να αποφύγετε ούτε το ένα
ούτε το άλλο. Το µόνο που µπορείτε να κάνετε, µε επιτυχία είναι
η αλήθεια, είναι να ξεθάψετε τα τελευταία φαντάσµατα του εµφυλίου µήπως και σωθείτε. Δυστυχώς για εσάς κι ευτυχώς για
τη χώρα, το µόνο που θα καταφέρετε είναι µετά την «παρένθεση»
της Αριστεράς να βάλετε και µια τελεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Μεγαλοµύστακας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα συζητήσουµε ένα σχέδιο νόµου που αφορά σηµαντικά συνταξιοδοτικά και εργασιακά ζητήµατα. Οι δικές µας θέσεις είναι ξεκάθαρες και η γενικότερη θέση µας για το συνταξιοδοτικό είναι
σαφής. Ζητάµε κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου γιατί επιφέρει οριζόντιες µειώσεις που οδηγούν σε περαιτέρω µειώσεις
για τους συνταξιούχους. Ζητάµε κατάργηση των διπλών και τριπλών συντάξεων και ενοποίησή τους σε µία, που να µην υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, καθώς τριακόσιες τριάντα χιλιάδες διπλές
και τριπλές συντάξεις υπάρχουν αυτή τη στιγµή ακόµη στην Ελλάδα. Ελπίζουµε να το γνωρίζετε και να κάνετε κάτι άµεσα γι’
αυτό.
Επίσης, όσον αφορά αυτούς που έχουν εισοδήµατα άνω των
33.000 ευρώ θα έπρεπε να ανασταλεί η χορήγηση της σύνταξής
τους, τουλάχιστον για όσα χρόνια βρισκόµαστε σε αυτό το δύσκολο καθεστώς κρίσης.
Παράλληλα, ζητούµε κατάργηση των συντάξεων των πρώην
Βουλευτών. Δεν είναι επάγγελµα το να είσαι πολιτικός.
Σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης τώρα θα ήθελα να πω το εξής:
Εκτιµούµε ότι η Κυβέρνηση επιλέγει το συγκεκριµένο χρονικό
σηµείο να καταθέσει εσπευσµένα, σε τόσο συντετµηµένους χρόνους, το εν λόγω νοµοσχέδιο καθώς το σύνολο των συζητήσεων
στις επιτροπές έλαβε χώρα σε δύο µόνο ηµέρες και χωρίς επαρκή και προγενέστερη διαβούλευση, γιατί κάτι θέλετε να πετύχετε.
Στο τέλος αυτής της εβδοµάδας ο Πρωθυπουργός θα µεταβεί
στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης που γίνεται κάθε χρόνο εκεί, και θα πρέπει να βρει κάτι, έτσι ώστε να
γεµίσει το «καλάθι» των υποσχέσεων και των παροχών, παροχών
που δυστυχώς αδυνατεί να εκπληρώσει και τόσο εύκολα, όµως,
εκστοµίζει σε κάθε άνοδό του στη ΔΕΘ.
Το νοµοσχέδιο αυτό, δυστυχώς, αποτελεί το «φύλλο συκής»
που ενδύεται η Κυβέρνηση, προκειµένου να µην φανεί η ανικανότητά της στην αντιµετώπιση των πραγµατικών προβληµάτων
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των εργαζόµενων.
Το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρεί να αναδείξει µε ανέξοδο τρόπο
επί της ουσίας το φιλολαϊκό και φιλεργατικό προφίλ της Κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να κατευνάσει τους εξαθλιωµένους
πλέον εργαζόµενους µε φτηνά τεχνάσµατα, την ίδια ώρα που οι
µισθοί και οι συντάξεις µειώνονται ραγδαία και φοβόµαστε ότι
θα µειωθούν και άλλο στη συνέχεια σε επίπεδα κάτω από το όριο
της αξιοπρεπούς διαβίωσης, παραδείγµατος χάριν συντάξεις
των 180 ευρώ και µισθοί των 360 ευρώ.
Ακόµη ένα βάρος σε όλα αυτά είναι και οι ελαστικές µορφές
εργασίας, όπως η µερική απασχόληση, που τείνει να γίνει κανόνας πλέον.
Για εµάς, η νέα µνηµονιακή πραγµατικότητα των µισθών των
360 ευρώ -και λιγότερο πολλές φορές- και της µερικής απασχόλησης και των ελαστικών µορφών εργασίας είναι αποτέλεσµα
της συνέργειας τόσο της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσο
και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Το γεγονός ότι από 1-1-2015 υπάρχει εκκρεµότητα στην καταβολή των επικουρικών συντάξεων για εκατό είκοσι εννέα χιλιάδες
συνταξιούχους, χωρίς την εφαρµογή του απαραίτητου µαθηµατικού τύπου, αποδεικνύει ότι καθίσταται άνευ ουσίας ο καυγάς
για το ποιος ευθύνεται, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ευθύνεστε όλοι
όσοι κυβερνήσατε και κυβερνάτε µέχρι σήµερα.
Άλλωστε και η δική σας Κυβέρνηση είναι αυτή που οδήγησε
µε τις πολιτικές της ένα µεγάλο µέρος των ήδη χειµαζόµενων πολιτών στην ανέχεια, υπογράφοντας µάλιστα κι εσείς µε τη σειρά
σας το µνηµόνιο, ή µάλλον τα µνηµόνια, υποθηκεύοντας την τύχη
της χώρας στο διηνεκές.
Περίτρανη απόδειξη και των δικών σας επιτευγµάτων αποτελεί
η προσωρινή σύνταξη χηρείας των 280 ευρώ για πενήντα χρόνια
ασφαλιστικών εισφορών, βλέπε το Ταµείο Νοµικών. Ο Θεός µόνο
ξέρει πότε θα βγει η οριστική σύνταξη και πότε θα υπολογιστεί
ορθώς.
Επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, εκτιµούµε ότι το κατατεθέν
νοµοσχέδιο επ’ ουδενί δεν έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τον
διακηρυγµένο στόχο που έθεσε η Κυβέρνηση µετά την κατάθεσή
του, αυτόν της πάταξης της αδήλωτης και παράνοµης εργασίας,
καθώς ουσιαστικά αποτελεί µια συρραφή διατάξεων επεξεργασµένων όχι µε ορθό τρόπο, αλλά µε πρόχειρο τρόπο και οι εµβαλωµατικές διατάξεις που προτείνονται δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις παθογένειες ενός σύνθετου φαινοµένου, όπως
αυτό της αδήλωτης εργασίας. Δεν µπορούν να ανατρέψουν ούτε
καν να βελτιώσουν, κατά την άποψή µου και την άποψη της Ένωσης Κεντρώων, το καθεστώς εργασιακού µεσαίωνα που βιώνουν
οι συµπολίτες µας εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Δεν µπορούν να
αποκρύψουν την ανικανότητα της Κυβέρνησης αφ, ενός να µειώσει την ανεργία και αφ’ ετέρου να προωθήσει την επιχειρηµατικότητα και µε αυτό το νοµοσχέδιο φοβόµαστε ότι θα πληγεί
ακόµα περισσότερο.
Η Ένωση Κεντρώων δεν µπαίνει στη λογική πώς θα περάσουµε τον «κάβο» της τρίτης αξιολόγησης, διότι και για την τρίτη
αξιολόγηση, όπως και για τις προηγούµενες, η λύση είναι µία.
Είναι η προσέλκυση επενδύσεων, που θα φέρουν επιτέλους την
πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι έχετε ως σηµαία σας.
Ωστόσο για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η σύµπραξη των
δύο µεγάλων κοµµάτων σε µία κυβέρνηση τεχνοκρατών, που θα
έχει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία τουλάχιστον διακοσίων
πενήντα εδρών, ώστε να υπάρχει σταθερότητα, διότι µε τη σταθερότητα έρχονται οι επενδύσεις. Κανένας δεν θα έρθει να επενδύσει σε µία χώρα όπου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι
οριακή και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Πολλές φορές είδαµε σε νοµοσχέδια που φέρατε να υπάρχουν αντιδράσεις από
τους συγκυβερνήτες σας. Εποµένως η ανασφάλεια αυτή που
προκύπτει από αυτό δεν νοµίζουµε ότι θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή της υφιστάµενης κατάστασης.
Έχουµε καταθέσει ως Ένωση Κεντρώων συγκεκριµένο πρόγραµµα, το γνωστό πρόγραµµα που έχουµε ως σηµαία των εννέα
σηµείων, και πιστεύουµε ότι µε αυτό η Ελλάδα θα µπορέσει να
βγει από τον φαύλο κύκλο της οικονοµικής κρίσης, αλλά και της
κρίσης που µαστίζει την κοινωνία µας σε όλα τα επίπεδα, όπως,
για παράδειγµα, η νοοτροπία µε την οποία επιλέγουµε αυτούς
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που µας κυβερνούν.
Εκτιµούµε, επίσης, ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο περιλαµβάνει
άρθρα που θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστούν στην πραγµατικότητα, όπως το άρθρο 38, που προβλέπει την ηλεκτρονική
δήλωση των υπερωριών αυθηµερόν στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
πριν καν αυτές γίνουν ή το άρθρο 16 που επιστρέφει την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών για τους
ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ υπό το φως του αλαλούµ που έχει
προκύψει κατά την τελευταία διετία µε τις επιστροφές χρηµάτων
από τις φορολογικές δηλώσεις.
Δύσκολο να εφαρµοστεί θα είναι και το άρθρο για την ταχεία
εκδίκαση εργατικών διαφορών εντός εξήντα ηµερών, σε ένα σύστηµα που είναι ήδη φρακαρισµένο, µε χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις εργατικών διαφορών. Εν προκειµένω, θα θέλαµε να ακούσουµε συγκεκριµένη πρόταση της Κυβέρνησης για το πώς µπορεί να αποσυµφορηθεί το σύστηµα και να επισπευσθεί η επίλυση
των εκκρεµών υποθέσεων.
Θεωρούµε, επίσης, προβληµατική και τη διάταξη του άρθρου
12, το οποίο αποδίδει υπερβολικές εξουσίες στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και ενισχύει υπέρµετρα τη δυνατότητα παρέµβασής του στον ΕΦΚΑ, ο οποίος, εξάλλου, διαθέτει δικό του
οργανισµό λειτουργίας. Θα έπρεπε ήδη να έχει δηµοσιευθεί προ
πολλού το προεδρικό διάταγµα µε το οργανόγραµµα, το οποίο
θα καθόριζε επακριβώς την κατανοµή αρµοδιοτήτων.
Η καθυστέρηση αυτή, µαζί µε την καθυστέρηση συγκρότησης
των απαραίτητων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων,
καλλιεργεί σειρά πελατειακών σχέσεων και αυθαιρεσιών της διοίκησης, η οποία δρα κατά παρέκκλιση της κείµενης διαδικασίας.
Θα σας θυµίσουµε ότι η παράλειψη αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει σε κήρυξη της διάταξης ως αντισυνταγµατικής.
Θεωρούµε, επίσης, ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση, µέσα στη φούρια της να αναδείξει το φιλολαϊκό της
προφίλ, επιχειρεί να δώσει λύση στο θέµα της µη καταβολής δεδουλευµένων που µπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική επιβάρυνση των εργοδοτών, καθώς δεν έχει έρθει µε σωστό τρόπο,
όπως είναι η πρόβλεψη για έκδοση διαταγής πληρωµών δεδουλευµένων και κατά της προσωπικής περιουσίας του εργοδότη.
Περαιτέρω, η συγκυβέρνηση µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, ενώ
διατείνεται ότι ενισχύει τα εργασιακά δικαιώµατα και υπόσχεται
οιονεί επίδοµα εργασίας µε το άρθρο 53, την ίδια ώρα µε το
άρθρο 17 προχωράει ρητή ρύθµιση της ήδη θεσµοθετηµένης
µείωσης από 21% έως και 40% των επικουρικών συντάξεων λόγω
του νέου τρόπου υπολογισµού αυτών. Πρόκειται για σφαγή στην
ουσία των επικουρικών συντάξεων από µία Κυβέρνηση που δεν
έχει καταβάλει επικουρικές συντάξεις από 1-1-2015, όπως είπα
και πριν, σε εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες δικαιούχους, λόγω της
αδυναµίας να προσδιορίσει τα ποσά που θα καταβληθούν.
Επιπλέον µε το άρθρο 21 προχωράει σε αύξηση της εισφοράς
των µετοχών του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων από
το 4% στο 4,5%, δηλαδή επιπλέον µείωση στην ουσία.
Προβληµατιζόµαστε έντονα, όπως προαναφερθήκαµε, και µε
τις υπερεξουσίες που έχουν δοθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Ήδη από το άρθρο 107 του ν.4387/2016, αλλά και µε περαιτέρω ρητή αναφορά σε υπό συζήτηση νοµοσχέδιο λόγω της δυνατότητας αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης σε
πληροφορίες τραπεζών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω
της σύνδεσής τους µε το Σύστηµα Μητρώων και Τραπεζικών Λογαριασµών, φοβόµαστε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στο
επαγγελµατικό απόρρητο χιλιάδων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων που έχουν ήδη τόσα να αντιµετωπίσουν σε καθηµερινή βάση.
Βέβαια, για να αλλάξουµε λίγο και τον τόνο και το ύφος, το νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνει και πλειάδα τροποποιητικών διατάξεων του καταστροφικού νόµου Κατρούγκαλου, του ν.4386, ενός
νόµου µε σηµαντικά προβλήµατα στην αρχιτεκτονική του, που το
παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να «µπαλώσει» –γιατί µόνο αυτό νοµίζουµε ότι καταφέρνει- προσπαθώντας να άρει τις ατέλειες µε
µικρές τροποποιήσεις και διορθώσεις. Επαναλαµβάνω ότι ο
νόµος Κατρούγκαλου, όπως έχει έρθει, θα πρέπει να καταργηθεί
άµεσα, καθώς είναι επιζήµιος για όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Θεωρούµε πάντως ότι συµπεριλαµβάνεται και πλειάδα θετικών

11554

διατάξεων στο κατατεθέν νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πάλι καλά που βρήκατε και καλά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Εµείς λέµε αυτά που πρέπει, και τα καλά και τα κακά. Άµα διαφωνείτε, δικό σας δικαίωµα.
Θα µιλήσουµε για τις θετικές διατάξεις που προσπαθούν να
διορθώσουν τα κακώς κείµενα των προηγούµενων νοµοθετηµάτων και των προηγούµενων κυβερνήσεων, τις οποίες φυσικά και
πρόκειται να υπερψηφίσουµε, όπως για παράδειγµα αυτές που
αφορούν στα εργατικά ατυχήµατα, στην ενίσχυση των δικαιωµάτων των ΑΜΕΑ και την ενίσχυση των δικαιωµάτων των υπέργηρων και χρονίως πασχόντων.
Τέλος θετικά αντιµετωπίζουµε και τις διατάξεις για την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου των δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρία κατ’ εφαρµογή της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Εν κατακλείδι –για να κλείσω κιόλας- θα προτείναµε µια πραγµατικά σηµαντική λύση για το πρόβληµα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων που ταλανίζονται ιδιαίτερα από την παρούσα οικονοµική κρίση και την υπερφορολόγηση και τη διαρκή αύξηση δυστυχώς των ασφαλιστικών τους εισφορών, ήτοι το «πάγωµα» των ασφαλιστικών τους εισφορών για
ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Η λύση αυτή θα αποτελούσε και τη µοναδική υπόσχεση αυτής
της Κυβέρνησης που θα πραγµατοποιούνταν, καθώς ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός είχε µιλήσει στην περσινή ΔΕΘ για «πάγωµα»
των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών και
των αυτοαπασχολούµενων που θα καθίσταντο ληξιπρόθεσµες
έως και τις 31-12-2016.
Εµείς θα επιθυµούσαµε να επεκταθεί αυτό το «πάγωµα» για
όλα τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης, δηλαδή από το 2010. Οι
οφειλές αυτές θα µπορούσαν να καταβληθούν στη φάση της συνταξιοδότησης µετά την αφαίρεση των εισφορών για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το µέτρο αυτό θα ανακούφιζε ένα σηµαντικό αριθµό συµπολιτών µας που ανέρχονται περίπου σε 300.000,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκδώσουν ασφαλιστική ενηµερότητα και να εισαχθούν εκ νέου στο ασφαλιστικό µας σύστηµα
καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.
Επίσης, θέλουµε δίκαιη –το τονίζω- ρύθµιση για να µην συµπεριληφθούν οι περιπτώσεις δολιότητας για το ακατάσχετο των
τραπεζικών λογαριασµών των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων.
Για να κλείσω οριστικά, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήµατα
στην Κυβέρνηση: Πώς θα έχει έσοδα το κράτος όταν η φορολογία έχει γονατίσει την ιδιωτική οικονοµία, καθώς και πώς θα γεµίσουν τα ασφαλιστικά ταµεία, όταν ισχύουν οι νόµοι Κατρούγκαλου και η ανεργία συνεχίζει να χτυπά κόκκινο; Είναι κάτι που
πολλοί πολίτες περιµένουν να ακούσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχω ακούσει επανειληµµένως –και εσείς το έχετε ακούσει- τη θέση της Ένωσης Κεντρώων ότι υπάρχουν 330.000 Έλληνες που παίρνουν τρεις συντάξεις, έχοντας βεβαίως πληρώσει τις εισφορές τους. Υποθέτω
ότι αυτό το στοιχείο το έχετε µετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων και απάντηση του αρµόδιου
Υπουργείου. Θα ήθελα να το καταθέσετε στα Πρακτικά της Βουλής, διότι η δική µου πληροφορία λέει άλλα πράγµατα, τελείως
διαφορετικά απ’ αυτό που επικαλείστε συνέχεια.
Δεύτερον, θέλω να υπενθυµίσω ότι µε το ισχύον Σύνταγµα,
καµµία σύνταξη για την οποία έχουν καταβληθεί οι εισφορές δεν
µπορεί να καταργηθεί αναδροµικά, εκτός εάν γυρίσουν πίσω οι
εισφορές.
Ορισµένα, πράγµατα, λοιπόν, µπορεί να ακούγονται ωραία στα
αυτιά του λαού. Καλό είναι, όµως, να προσέχουµε όταν τα λέµε
και να µην απαξιώνουµε την Αίθουσα αυτή.
Τον λόγο έχει ο κ. Μηταφίδης.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα µπορούσα να χαρακτηρίσω πολιτικά –για να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µην παρεξηγηθώ- σχιζοφρενική τη στάση της Αντιπολίτευσης
απέναντι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο θα το ονόµαζα «σταθµό πρώτων βοηθειών» για τα θύµατα της κρίσης που είναι οι εργαζόµενοι.
Προηγουµένως ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, αφού
βέβαια φιλοδώρησε το νοµοσχέδιο µε του κόσµου τους χαρακτηρισµούς, είπε ότι έχει πλειάδα διατάξεων που βελτιώνουν –
αν θέλετε- την κατάσταση των εργαζοµένων.
Κοιτάξτε κάτι. Μας κατηγορείτε ιδιαίτερα για την υπόθεση της
επιχειρηµατικότητας. Την επιτοµή αυτής της επιχειρηµατικότητας εµείς οι Θεσσαλονικείς τη ζούµε πάρα πολλά χρόνια. Ο
ΟΑΣΘ, παραδείγµατος χάριν, είναι η επιτοµή αυτής της επιχειρηµατικότητας. Ακόµη και τα κέρδη τους τα έβαζαν στα έξοδα
και δηµιουργούσαν τεχνητά ελλείµµατα. Ξέρετε ότι µε βάση τους
πρόσφατους υπολογισµούς η κερδοφορία είχε ξεπεράσει το
80%; Γι’ αυτούς δεν υπήρχε κρίση, δεν υπήρχαν µνηµόνια. Αυτή
ήταν η επιχειρηµατικότητα η οποία οδήγησε τον τόπο στα σηµερινά χάλια.
Μας κατηγορείτε ότι αυστηροποιούµε το νοµοθετικό πλαίσιο
στην αγορά εργασίας και έτσι βάζουµε εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα. Όσοι έχουµε περάσει από το συνδικαλιστικό κίνηµα
για πάρα πολλά χρόνια, όπως ο οµιλών, ακούγαµε µια ζωή ότι
είναι «υπερπροστατευµένη» η αγορά εργασίας στην Ελλάδα ως
προς τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και ακολούθησε βέβαια η
περίοδος της εργασιακής ζούγκλας. Την έχουµε ζήσει αυτή.
Προσωπικά έχω περάσει όχι ώρες, αλλά ηµέρες ολόκληρες
στα δικαστήρια υποστηρίζοντας εργαζόµενους από απολύσεις.
Και όταν βέβαια ήρθε η σωτήρια συγκυβέρνησή σας και πήγαµε
να εφαρµόσουµε δικαστική απόφαση στον Δήµο Θεσσαλονίκης
που διασφάλιζε πεντακόσιους πενήντα εργαζόµενους που δούλευαν χρόνια ολόκληρα και τους οποίους δεν τους είχατε προσλάβει µάλιστα µε διαφανείς διαδικασίες -δικά σας παιδιά ήτανως µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής µαζί µε τους άλλους συναδέλφους µου, µε εντολή µάλιστα της κυβέρνησής σας και του
τότε εγκάθετου γραµµατέα στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µάς παρέπεµψαν στο πειθαρχικό µε το ερώτηµα της καθαίρεσης και του καταλογισµού της δαπάνης. Αυτά
ήταν τα έργα και οι ηµέρες σας.
Κοιτάξτε κάτι: Επειδή σε ορισµένους από εµάς τους παλιούς
ερεθίζετε και πάρα πολύ τη µνήµη, θέλω να σας πω ότι από αυτό
το Βήµα το 1976 ο αλήστου µνήµης Κωνσταντίνος Λάσκαρης
στην εισήγησή του στο νοµοσχέδιο για τον ν. 330 –έχω απολυθεί
µε τον ν.330 ως συνδικαλιστής- ανέφερε –το ξέρετε, γελάτε από
κάτω και καλά κάνετε- ότι δεν υπάρχει πλέον εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και γι’ αυτό πρέπει να απαγορέψουµε την
ταξική πάλη! Βέβαια, η ταξική πάλη υπήρχε και θα υπάρχει σε
έναν κόσµο κραυγαλέων ανισοτήτων και ευτυχώς που υπάρχει
ως διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, έστω και δεν
είναι πάντοτε αποτελεσµατική. Την πήρε την απάντηση τότε από
τους εργαζόµενους µε µία φοβερή σαρανταοκτάωρη απεργία
που δυστυχώς είχε και ένα θύµα, µία εργαζόµενη.
Μας κατηγορείτε ότι από το 2015 και µετά εγκαταλείπουν ραγδαία τη χώρα οι νέοι άνθρωποι. Τι να σας πω τώρα; Ότι αποχαιρετούσαµε τα αδέρφια µας στον σιδηροδροµικό σταθµό της
Θεσσαλονίκης στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα τη δεκαετία του
1960 και ένας από τους πατριάρχες της παράταξής σας, συγγραφέας κατά τα άλλα και της ιστορίας του ευρωπαϊκού πνεύµατος, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, έλεγε ότι ήταν ευλογία
Θεού η µετανάστευση;
Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό; Διότι ο κ. Χατζηδάκης είπε προηγουµένως «τι δεν πρέπει να ξεχάσουν οι φτωχοί σε αυτόν τον
τόπο». Όψιµος προστάτης των φτωχών και αδυνάτων ο κ. Χατζηδάκης.
Όλα τα δεινά, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει το 2015. Έχετε αντικαταστήσει το µετά Χριστόν µε το µετά ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχω πει ότι
αυτό από µια άποψη µας κολακεύει µε την έννοια ότι είµαστε σηµείο αναφοράς.
Κοιτάξτε κάτι: Επειδή θέλετε να αξιοποιήσετε και την επίσκεψη
Μακρόν. Προφανώς καλά κάνουν η γαλλική εργατική τάξη και τα
συνδικάτα και ξεσηκώνονται απέναντι στα µέτρα αυτά τα ακραία
που παίρνει κατάργησης των δικαιωµάτων των Γάλλων εργαζο-
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µένων. Δεν ανήκουµε, όπως ξέρετε, στην ίδια πολιτική ούτε στην
ίδια ιδεολογική αντίληψη. Αυτή η πολιτική της λιτότητας χωρίς
ηµεροµηνία λήξης έχει οδηγήσει την Ευρώπη στην ύφεση.
Θέλω να κλείσω µε δύο πράγµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί
όλα τα πράγµατα έχουν τη δική τους ιστορία.
Να σας θυµίσω ότι όταν ψηφίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου, ο
κακοφανισµένος, είχαµε φέρει πάνω από πενήντα Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ µία τροπολογία για τη λεγόµενη «αλληλέγγυα ευθύνη
των µετόχων». Τι δεν έγινε τότε; Όχι µόνο το «κουαρτέτο» ξεσηκώθηκε, αλλά µέχρι και η Ένωση Κερδοσκοπικών Κεφαλαίων,
όπως πληροφορήθηκα.
Ξέρετε τι σήµαινε αυτό; Το θυµάµαι ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Ότι έµειναν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι του «Αγγελιοφόρου» και πολλοί άλλοι, χωρίς κανενός είδους προστασία, ενώ οι
µέτοχοι εξακολουθούν να καλοπερνούν µε τα εξοχικά τους, µε
τις βίλες τους, χωρίς να τους έχει θίξει κανείς.
Όσον αφορά το στρατόπεδο του «Παύλου Μελά», ο Δήµος
Παύλου Μελά καλώς έπραξε κατά τη γνώµη µας. Εµείς δεν είχαµε πει ότι το στρατόπεδο «Παύλου Μελά» πρέπει να γίνει
χώρος για να χτιστούν κατοικίες για τους αξιωµατικούς. Υπάρχει
δυνατότητα να λυθεί αυτό το ζήτηµα και να παραµείνει ακέραιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Μία κουβέντα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το οφείλω αυτό,
αν θέλετε, και στις προσωπικές µας διεκδικήσεις, όχι ως άτοµο,
αλλά συνδικαλιστικό κίνηµα.
Το ΚΚΕ έφερε µία πρόταση για να απαλλαγούν τα συνδικάτα
από τον ΕΝΦΙΑ. Θέλω να µε ακούσετε λιγάκι. Απορρίφθηκε αυτή
η τροπολογία, ενώ είναι ένα πανάρχαιο αίτηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος. Όπου µάλιστα τα συνδικάτα δεν έχουν πόρους,
επειδή παραδείγµατος χάριν δεν νοικιάζουν χώρους, προσπαθούν να επιβιώσουν µε τις πενιχρές συνδροµές των µελών τους–
το ξέρω αυτό από τους καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης- όταν δεν υπάρχει είσπραξη της συνδικαλιστικής εισφοράς από τη µισθοδοσία τους. Χρόνια ολόκληρα λέγαµε ότι πρέπει να απαλλαγούν από το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ και νοµίζω ότι η
Κυβέρνησή µας πρέπει να το κάνει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Πρατσόλης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την οµιλία µου θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα τα οποία
έχουν προκύψει κατά τη σηµερινή διαδικασία. Το ένα αφορά τις
τοποθετήσεις κάποιων συναδέλφων που προκαλούν πραγµατικά
το δηµόσιο αίσθηµα, µε προσωπικές αναφορές και χαρακτηρισµούς που δεν τιµούν πραγµατικά και τον πολιτικό διάλογο. Δεν
θα λογοκρίνω τις οµιλίες τους, όµως έχω το δικαίωµα να κρίνω
και να τις χαρακτηρίσω ως µια χυδαία αντιπαράθεση που θα πρέπει να αποφευχθεί, εδώ τουλάχιστον, µέσα σε αυτόν τον χώρο
της δηµοκρατίας.
Κάτι άλλο: Ακούγεται πάρα πολύ συχνά ότι οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ό,τι κάνουν για την καρέκλα και είναι πραγµατικά
προκλητικό να λέγεται αυτό από κάποιους σε ορισµένους από
εµάς, οι οποίοι µια ζωή ήµασταν στην παραγωγή και όταν ο λαός
αποφασίσει για κάτι άλλο, πάλι στην παραγωγή θα πάµε, ενώ κάποιοι άλλοι, γόνοι πολιτικών οικογενειών και το αναφέρω συγκεκριµένα, το 60% των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας είναι
τέτοιοι γόνοι και όχι µόνο αυτό, αλλά θεωρούν και κληρονοµικό
τους δικαίωµα να υπάρχουν µέσα σε αυτή την Αίθουσα, µόνο
αυτοί, κανένας άλλος. Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναφερθεί.
Είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά την οµιλία µου, αλλά ήθελα
να θίξω αυτά τα δύο ζητήµατα, τα οποία έχουν προκύψει µέσα
από αυτή τη διαδικασία, γιατί τα θεωρώ κορυφαία.
Θα τονίσω ότι αυτή η νέα κοινοβουλευτική περίοδος ξεκινά,
θεωρώ, µε τους καλύτερους οιωνούς και το νοµοσχέδιο αυτό
που συζητάµε σήµερα το επιβεβαιώνει αυτό, γιατί πέρα από τα
µνηµόνια και την επιτροπεία, η Κυβέρνηση της Αριστεράς προσπαθεί µε κάθε τρόπο, όπου µπορεί και για µια ακόµα φορά, να
επουλώσει αρκετές από τις πληγές που προκλήθηκαν από την
εφαρµογή των µνηµονίων στην Ελλάδα. Δικαιώµατα που πριν
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από την κρίση και πριν από µερικά χρόνια θεωρούνταν αυτονόητα, οι µνηµονιακές πολιτικές των κυβερνήσεών σας τα κατέστησαν υπό διαπραγµάτευση.
Εµείς λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, τα εργασιακά δικαιώµατα,
την καταπολέµηση της «µαύρης», αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας δεν τα διαπραγµατευόµαστε. Αυτό ακριβώς αποτελεί και
την ειδοποιό διαφορά µας.
Ειλικρινά πάει πολύ να ακούµε εδώ µέσα από εκπροσώπους
των κοµµάτων κριτική για περικοπές και έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος, όταν επί των ηµερών σας την περίοδο 2010-2014
είχαµε τη µεγαλύτερη αποεπένδυση, της τάξης του 67% περίπου, και οριζόντιες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, της τάξης
του 45%.
Ακόµη ο κόσµος της εργασίας διαλύθηκε. Επικράτησε µια εργασιακή ζούγκλα. Εξαφανίστηκαν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και άλλων δικαιωµάτων, ενώ για πρώτη φορά από το µακρινό 2000 ακούστηκε
από την κυβέρνηση Σηµίτη ο όρος «απασχολήσιµοι». Και έτσι,
πραγµατικά, στρώθηκε το χαλί από τότε για την επικράτηση όλων αυτών των µεθοδεύσεων και των αντεργατικών νόµων που
ακολούθησαν. Αυτό πρέπει να το θυµόµαστε, γιατί κάποιοι σήµερα έρχονται και µας λένε, ξέρετε, για την εργασία κ.λπ.. Πρώτη
φορά στο µακρινό 2000 ακούστηκε ο όρος «απασχολήσιµοι»!
Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα έχουν ένα όριο. Και το κυριότερο είναι ότι φτάνετε στο έσχατο σηµείο πολιτικής αφασίας,
θα έλεγα, όταν εγκαλείτε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ των
δυόµισι χρόνων για όλα τα δεινά της χώρας.
Πότε επιτέλους, κύριοι, έστω και µε κάποιο µικρό βαθµό ειλικρίνειας, την οποία υπερηφανεύεστε ότι έχετε, θα αποδεχθείτε
το αναµφισβήτητο; Ποιο είναι το αναµφισβήτητο; Ότι µε τις δικές
σας πολιτικές, που εφαρµόσατε σε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο που κυβερνήσατε εναλλάξ, ρίξατε τη χώρα στα βράχια και
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά και στα πάρτι της διαφθοράς, της αδιαφάνειας σε όλους τους τοµείς.
Επειδή ακούγονται πολλά για την επιχειρηµατικότητα, θα πω
κάτι που ανήκει όχι µόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα µου την Εύβοια,
αλλά και σε πολλές περιοχές που έχουν ιαµατικές πηγές. Το λέω
αυτό, γιατί µιλάµε για επιχειρηµατικότητα και λέµε ότι βοηθάµε
τους επιχειρηµατίες στη δουλειά τους. Εκεί υπήρχε το εξής φοβερό εδώ και πολλά χρόνια: Τα υδροθεραπευτήρια χρησιµοποιούν το ζεστό νερό που εκρέει από τη γη. Αυτό, λοιπόν, είχε χαρακτηριστεί σαν απόβλητο και κάθε µια από αυτές τις µονάδες, τις
µικρές µονάδες των ξενοδοχείων, έπρεπε να ξοδεύει πάνω από
100 µε150 χιλιάδες ευρώ ,για να γίνει µονάδα επεξεργασίας.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης έλυσε αυτό το ζήτηµα. Είναι δυνατόν να θεωρείται απόβλητο το νερό το οποίο είναι ιαµατικό και χρησιµοποιείται για τη
θεραπεία των ανθρώπων; Έτσι βοηθήσατε εσείς την επιχειρηµατικότητα; Εκτός αν υπήρχε και άλλη επιχειρηµατικότητα από
πίσω, της προµήθειας των µονάδων επεξεργασίας. Εµείς δεν είµαστε σίγουρα σε αυτή την κατηγορία.
Όλα αυτά είναι ζητήµατα, που πολλοί επιθυµείτε να ξεχαστούν, αλλά το έγκληµα που έγινε εις βάρος του λαού µας όλα
τα προηγούµενα χρόνια δεν θα ξεχαστεί.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου είναι ένα ακόµη δείγµα της πολιτικής, που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το επόµενο διάστηµα
θα προσπαθήσει να νοµοθετήσει, µε κυρίαρχο σκοπό της να
κάνει τη ζωή των πολιτών όσο το δυνατόν καλύτερη, δεδοµένων
των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν.
Εισάγονται διατάξεις που πραγµατικά βοηθούν, όπως είναι η
ενίσχυση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η βελτίωση κρίσιµων πτυχών της καθηµερινότητας των εργαζοµένων, η διευκόλυνση συµµετοχής ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των πλασµατικών χρόνων
στους αγρότες.
Τέλος, εγώ θα ήθελα να σταθώ -γιατί δεν έχω πολύ χρόνο- στο
ζήτηµα των αναπήρων και να πω το εξής: Η Κυβέρνηση προχωρά
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σε ρυθµίσεις διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα, προωθώντας την πλήρη ένταξη των ΑΜΕΑ στην κοινωνία, διευκολύνοντας
τη ζωή των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους. Πλέον τα ζητήµατα αναπηρίας θεωρούνται ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και όχι ζητήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στρατηγικός στόχος αυτής της
Κυβέρνησης είναι η επίτευξη µιας ανάπτυξης, στον πυρήνα της
οποίας τοποθετούνται η διαµόρφωση υγιών εργασιακών σχέσεων και η δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Σε σχέση µε την ανεργία σήµερα, πριν από δυο ώρες ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ νέα µείωση της ανεργίας για τον Ιούνιο, στο ποσοστό του 21,2%. Δηλαδή πεντέµισι µονάδες κάτω απ’ αυτό που
παραλάβαµε και έπεται συνέχεια. Κάτι που ίσως δεν αρέσει σε
µερικούς, γιατί βλέπουν µε κάποια περίεργα µαθηµατικά ξαφνικά
να αυξάνεται η ανεργία, γιατί έχουµε περίεργα µαθηµατικά
τύπου «ΣΚΑΪ» µε το ανάποδο γράφηµα. Νοµίζω ότι όλο αυτό θα
πρέπει να προβληµατίσει πάρα πολλούς.
Πίσω, λοιπόν, από κάθε ρύθµιση του παρόντος νοµοσχεδίου
συναντάµε την καθηµερινότητα των εργαζοµένων. Είναι δεκάδες
χιλιάδες οι εργαζόµενοι που δούλεψαν υπερωρίες και δεν πληρώθηκαν ποτέ, που δεν πούλησαν ένσηµα, που απολύθηκαν και
δεν πήραν αποζηµίωση. Πρέπει να παλέψουµε όλοι µαζί -πραγµατικά είναι εθνικό ζήτηµα- για να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν µπορεί σήµερα, το 2017,
να αµφισβητούνται ακόµη τα αυτονόητα στην πατρίδα µας. Αυτό
είναι ευθύνη όλων µας και εκεί πρέπει να κινηθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Δηµήτριος Σταµάτης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας επικαιροποιήσουµε λίγο τη σηµερινή συζήτηση µε δυο γεγονότα. Το πρώτο είναι η διάψευση της χθεσινής διαβεβαίωσης
του κ. Τσακαλώτου ότι δεν του τράβηξαν τα αυτιά. Η απόσυρση
σήµερα τριών άρθρων, τα οποία έχει συνυπογράψει, µας διαβεβαιώνει για το αντίθετο. Επειδή λείπει, όµως, δεν θα επεκταθώ
περισσότερο. Δεν ξέρω αν µεγάλωσαν ή όχι τα αυτιά του, αλλά
η µύτη του σίγουρα µεγάλωσε.
Το δεύτερο έχει σχέση µε την επίσκεψη του κ. Μακρόν. Εµείς
τον καλωσορίζουµε, όπως και κάθε ξένο ηγέτη, αλλά θα ήθελα
να σας θυµίσω ότι η απαγόρευση διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων
και πορείας στην Αθήνα βασίζεται σε έναν νόµο χουντικό και ότι
αυτήν την επίκληση είχατε κάνει όταν είχε έρθει η κ. Μέρκελ,
όταν εµείς ήµασταν κυβέρνηση.
Γιατί το λέω αυτό; Αυτή η λογική, να υπηρετείτε µε συνέπεια
αυτό που µέχρι χθες βρίζατε και φτύνατε, διέπει όλη σας την πολιτική σε όλη την έκταση. Ασφαλώς και πρέπει να προστατευθεί
ένας ξένος ηγέτης. Για θυµηθείτε, όµως, τι λέγατε εσείς, όταν
είχε έρθει η κ. Μέρκελ. Τι έλεγε ο Αρχηγός σας. «Έντροµη η Κυβέρνηση µπροστά στη λαϊκή αγανάκτηση αποκλείει τη δυνατότητα από τους πολίτες να διαδηλώσουν».
Διερωτώµαι: Ντρέπεστε καθόλου ή όχι; Και µε την ευκαιρία
αυτή -αν και δεν νοµίζω ότι κάποιος από τους παρόντες Υπουργούς µπορεί να µου δώσει µια απάντηση- µου προκάλεσε εντύπωση κάτι. Ένα από τα πρόσωπα που έχει κληθεί για διαβουλεύσεις µε την αντίστοιχη επιχειρηµατική οµάδα του κ. Μακρόν
είναι και η ΕΥΔΑΠ. Ο κ. Παπαδόπουλος, το νερό. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να συνεννοηθεί για την πώληση πόσιµου ύδατος ελληνικού στο Παρίσι ή συµβαίνει κάτι άλλο; Θα το δούµε στην
πορεία και θα δούµε και τη δική σας τοποθέτηση.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο, κάνοντας εισαγωγικά µια παρατήρηση στον κ. Μαντά, τον οποίον εκτιµώ.
Κύριε Μαντά, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δηµοκρατικός
διάλογος, µια κουβέντα, µια συνεννόηση. Εγώ συµφωνώ. Εσείς,
όµως, πότε το ανακαλύψατε; Όχι εσείς προσωπικά, το κόµµα
σας πότε το ανακάλυψε; Όταν µας αποκαλούσε «γερµανοτσολιάδες», όταν ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ως Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, απειλούσε τους ξένους επενδυτές
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και τους Υπουργούς της δικής µας κυβέρνησης να τους κλείσει
φυλακή; Αυτός ο Πρωθυπουργός που σήµερα γυρνάει από µαγαζί σε µαγαζί και από επιχείρηση σε επιχείρηση, για να δείξει
ότι είναι υπέρ της επιχείρηµατικότητας.
Κύριε Μαντά, έχετε µετρήσει πόσες διατάξεις, πόσους νόµους
και πόσα άρθρα έχουµε ψηφίσει, όταν τα θεωρούσαµε σωστά;
Πείτε µου εσείς ένα άρθρο σε ένα νοµοσχέδιο δυόµισι χρόνια
που το ψηφίσατε. Πείτε µου ένα! Έχετε, λοιπόν, τέτοιο ηθικό δικαίωµα να µέµφεστε τη σηµερινή Αντιπολίτευση, όταν αυτή είναι
η στάση σας;
Και σ’ αυτό ακόµη το νοµοσχέδιο σας είπαµε ότι τα άρθρα, τα
οποία θεωρούµε σωστά, θα τα ψηφίσουµε. Δεν κάνατε και κανένα κατόρθωµα, εάν εισάγετε κάποια άρθρα που είναι σωστά.
Αυτή είναι η δουλειά σας! Αυτή είναι η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης. Δεν κατάλαβα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολόκληρο το νοµοσχέδιο και πολλά άλλα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ο κ. Δένδιας είπε άλλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κάποια άρθρα είπαµε. Δεν το καταλάβατε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Το κατάλαβα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν το καταλάβατε και εσείς τώρα
µη µε διακόπτετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Συγγνώµη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είχατε δεκαπέντε λεπτά χρόνο και
µιλήσατε εννιά. Περισσότερο χρόνο δεν βρήκατε, για να υπερασπιστείτε το νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα άρθρα;
Ανεξαρτήτως απ’ αυτό, όµως, λέω ότι αυτή είναι η συµπεριφορά µας σε όλη τη διάρκεια της θητείας της δικής σας Κυβέρνησης. Πού βρίσκετε το ηθικό ανάστηµα να µας ζητάτε κάθε λίγο
και λιγάκι µετ’ επαίνων να ψηφίζουµε τα δικά σας νοµοσχέδια,
που έχουµε δει πού έχουν οδηγήσει τη χώρα;
Επίσης, είπατε και κάτι ακόµη, στο οποίο συµφωνώ. Ένας δηµοκρατικός διάλογος πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια. Όµως,
σε κάθε συζήτηση στη Βουλή ακούγονται νούµερα. Ο κόσµος
ακούει και φεύγει, έχει µπερδευτεί, δεν ξέρει ποιος έχει δίκιο και
ποιος άδικο. Ας µείνουµε, όµως, σε δυο αδιαµφισβήτητα στοιχεία.
Στοιχείο πρώτο: Εξαιτίας της δικής σας διακυβέρνησης, η
χώρα ζηµιώθηκε τουλάχιστον 100 δισεκατοµµύρια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι στοιχείο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν το λέµε εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποιος το λέει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Το έχει πει ο πρόεδρος του ESM.
Δεν το έχει πει στην πατρίδα του, το έχει πει εδώ, στο συνέδριο
του Economist, παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών, εκεί που
µίλησε ο κ. Τσίπρας. Μήπως άκουσε κάποιος συνάδελφος τον
Υπουργό Οικονοµικών ή τον Πρωθυπουργό να διαψεύδει και να
του λέει «τι είναι αυτά που µας λέτε, κύριε»;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εκατό φορές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Όχι! Γιατί; Γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η ζηµιά που έχετε προκαλέσει είναι 100 δισεκατοµµύρια.
Υπάρχει και ένα άλλο αδιαµφισβήτητο στοιχείο. Αµφισβητεί
κανείς ότι έχετε φορτώσει τον ελληνικό λαό µε 15 δισεκατοµµύρια µέτρα αυτά τα δυόµισι χρόνια; Αυτά τα µέτρα, που έχουν
οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης των πιο αδύναµων Ελλήνων.
Εσείς δεν είστε που έχετε µειώσει µισθούς και συντάξεις µέχρι
τώρα; Εσείς δεν είστε που έχετε ψηφίσει να χάσουν οι συνταξιούχοι µετά το 2019 δυο συντάξεις, να χάσουν οι εργαζόµενοι δυο
µισθούς εξαιτίας της µείωσης του αφορολόγητου; Και µιλάτε για
κοινωνική πολιτική; Όταν αυξάνετε τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ποιος τα πληρώνει; Ο πλούσιος ή ο φτωχός; Πού
έχουν µεγαλύτερο βάρος και µεγαλύτερες συνέπειες; Ασφαλώς
στον φτωχό.
Όταν έχετε αλλάξει τη σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων υπέρ των έµµεσων φόρων, ποιος πληρώνει τη νύφη; Τι λέει η σοσιαλιστική σας παιδεία;
Έρχεστε σήµερα εδώ να µας προκαλέσετε, όταν αυτά εσείς
τα έχετε δηµιουργήσει λέγοντας µας να υµνήσουµε ένα νοµο-
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σχέδιο, το οποίο είναι ολοφάνερο ότι έχει έρθει για να εκπληρώσει µία αποστολή, την οµιλία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διότι κινείται σε δυο παροιµίες: Η µια παροιµία λέει «να σε κάψω, αγά µου,
να σ’ αλείψω λάδι». Η δεύτερη παροιµία λέει «κάνετε τον ποντικό
γενίτσαρο». Ενώ εσείς έχετε προκαλέσει αυτή την κατάσταση
στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στους πιο αδύναµους, έρχεστε
τώρα και βάζετε λαδάκι στις τεράστιες πληγές που έχετε ανοίξει,
κυρίως σε βάρος των ασθενέστερων οικονοµικά. Και µάλιστα, το
κάνετε µε ποµπώδη, µε εκρηκτικό τρόπο. Κάνετε τον ποντικό γενίτσαρο, για να µπορεί ο Πρωθυπουργός να το επικαλεστεί στη
ΔΕΘ..
Μα, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Όλοι
οι Έλληνες γνωρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός, όπως κάθε χρόνο,
θα είναι συνεπέστατος. Θα κάνει αυτό που κάνει κάθε χρόνο. Άλλα θα λέει στην έκθεση και δεν θα κάνει τίποτα την επόµενη ηµέρα.
Έχουµε καταγράψει πάνω από δέκα σοβαρότατες διαπιστώσεις τέτοιας ασυνέπειας από την τελευταία επίσκεψη στη ΔΕΘ
και για να µην πάω στο 2014 µε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το παράλληλο πρόγραµµα του 2015, πάω στο 2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή είναι αρµοδιότητας αυτού του Υπουργείου, εγώ
θέτω ευθέως δύο ερωτήµατα: Τι έγινε η υπόσχεση -µάλιστα ρητή
και αυστηρή δέσµευση- του Πρωθυπουργού ότι θα δηµιουργήσει
ακατάσχετο λογαριασµό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων; Τι
έγινε η δέσµευση για το πάγωµα των ασφαλιστικών εισφορών
µέχρι τον Δεκέµβρη του 2016;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, ρητορικά είναι
τα ερωτήµατα, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τα λέω αυτά, για να τα συνδέσω και
µε το νοµοσχέδιο και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Προσέξτε, είστε σε λάθος κατεύθυνση, την οποία πριν από
λίγο εγώ τουλάχιστον την άκουσα δια στόµατος του κ. Χαρίτση.
Ξέρετε τι είπε ο κ. Χαρίτσης; Πρώτα λέει πρέπει να φτιάξουµε
θέσεις εργασίας στο µυαλό µας, να τις βαφτίσουµε, να ορίσουµε
την ανάλογη αµοιβή και µετά θα έρθουν λέει οι επένδυσεις και
η επιχειρηµατικότητα. Έχετε βάλει το κάρο µπροστά από το
άλογο. Γι’ αυτό οι συνέπειες πια είναι δραµατικές σε βάρος των
εργαζόµενων.
Και πριν αποφασίσετε να µου απαντήσετε σε αυτά, αλήθεια,
πώς είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας; Το πρώτο
πρόβληµα στον εργαζόµενο δεν είναι η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας του, αλλά να βρει δουλειά. Όταν εσείς στο δεύτερο τρίµηνο έχετε µείωση επενδύσεων έξω από τον στόχο σας
17,1%, από πού θα προέλθουν οι θέσεις εργασίας, για να δουλέψει ο άνεργος, που πρέπει να είναι η πρώτη φροντίδα κάθε κυβέρνησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, τελεία και παύλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αφήστε, λοιπόν, τους πανηγυρισµούς, αφήστε τις προετοιµασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αν βάλατε µυαλό, γιατί άκουσα στην τηλεόραση έναν
συνάδελφο να λέει: «Δεν είχαµε εµπειρία, άπειροι ήµασταν, κάναµε λάθη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, τα υπόλοιπα
θα τα πει ο κ. Τσιάρας. Ελάτε, κύριε Σταµάτη, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μειώστε τα λάθη και κυρίως ακούστε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ξεχάστε αυτά που λεγάτε
µέχρι χθες, πριν ζητήσετε από εµάς αυτό που ο κ. Μαντάς ζήτησε πριν από λίγο. Δεν το δικαιούστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τσιάρας έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, απουσία συναδέλφου Βουλευτή
αυτή τη στιγµή, βρίσκοµαι στο Βήµα της Βουλής µετά την τελευταία συνεδρίαση πριν την ολιγοήµερη διακοπή για το καλοκαίρι.
Είχα ευχηθεί τότε τελειώνοντας, η Κυβέρνηση να αλλάξει τακτική και να αλλάξει και προσέγγιση στην κοινοβουλευτική δια-
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δικασία, αφ’ ενός µεν στο αµιγώς πολιτικό κοµµάτι, αφ’ ετέρου
δε σε αυτό που έπρεπε να τηρούµε σαν διαδικασία στον χώρο
του Κοινοβουλίου.
Δυστυχώς η ίδια η πραγµατικότητα διαψεύδει τη δική µου
προσδοκία και δηµιουργεί ξανά συνθήκες ή ενδεχοµένως, εάν
θέλετε, προοπτικές από την πλευρά της συγκυβέρνησης να επαναλαµβάνουν κοινοβουλευτικά τον δικό τους κακό εαυτό.
Και δεν είναι γιατί ουσιαστικά έχουµε το δέκατο έβδοµο νοµοθέτηµα επί ενός ασφαλιστικού νόµου, ο οποίος είχε πανηγυριστεί
δέοντος πριν από περίπου δεκαέξι µήνες, από την Κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Είναι κυρίως γιατί επιχειρείται για άλλη µια
φορά µε ένα νοµοσχέδιο περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα να δοθούν ενδεχοµένως επιχειρήµατα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος µεθαύριο από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει να ωραιοποιήσει µια πραγµατικότητα, η οποία σε κανέναν βαθµό και µε καµµία λογική δεν συναντιέται µε την πραγµατικότητα που ζουν οι Έλληνες πολίτες.
Τι γίνεται, τελικά, µε αυτό το περιβόητο νοµοσχέδιο, το οποίο
καλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητήσει και βεβαίως να
ψηφίσει σήµερα; Στην πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι της
συµπολίτευσης, -και αναφέροµαι σε εσάς επειδή έγινε πολύ µεγάλη κριτική για το αν και κατά πόσο κάποιοι συνάδελφοι µιλάνε
για τα άρθρα του νοµοσχεδίου- θα έπρεπε να έχετε υπ’ όψιν σας
ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, τελικά, έχουµε και αύξηση εισφορών
και περικοπή συντάξεων και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν µπορείτε να αρνηθείτε. Είναι η πρώτη φορά ενδεχοµένως που θα
δούµε συντάξεις χηρείας σε ποσά τα οποία ανέρχονται στα 190
ευρώ και στα 200 ευρώ.
Και όλα αυτά, γιατί, δυστυχώς, κενά, ερασιτεχνισµοί, αδιαφορία, ανικανότητα δεν άφησαν στην πραγµατικότητα αυτό που είχατε ορίσει ως θεµέλιο λίθο στη δική σας πολιτική στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση, τον ΕΦΚΑ, να λειτουργήσει στην ουσία.
Για ποιον ΕΦΚΑ, βέβαια, µιλάµε; Για έναν ΕΦΚΑ, που µε αυτό
το νοµοσχέδιο, όπως είχε αναδείξει ο εισηγητής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, έρχεται τελικά να προσδιορίσει την απόλυτη δυνατότητα του Υπουργού, έξω από κάθε οργανόγραµµα, έξω από
κάθε διαδικασία, να διορίζει ή να τοποθετεί όποιο στέλεχος θέλει
σε όποια θέση της συγκεκριµένης διοικητικής δοµής.
Αλήθεια, θα απαντηθεί πότε θα πληρωθούν οι τριακόσιες χιλιάδες κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες είναι ακόµη
σε εκκρεµότητα; Είναι γεγονός ότι σ’ αυτή τη συζήτηση, δυστυχώς, υπάρχουν διαδικασίες, οι οποίες, όχι µόνο δεν απαντώνται
από την πλευρά της κυρίας Υπουργού, αλλά νοµίζω ότι εκθέτουν
ανεπανόρθωτα και όλους εσάς τους αξιότιµους Βουλευτές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που πρέπει κάποια στιγµή να βρεθείτε αντιµέτωποι µε τον εαυτό σας.
Τι γίνεται, αλήθεια; Δεν υπάρχει µείωση µε αυτό το νοµοσχέδιο
των επικουρικών συντάξεων, που αναφέρονται µέχρι τις 31-122014 από 21% έως 40%;
Αυτό δεν το βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι; Δεν παγώνουν εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες επικουρικές συντάξεις, επειδή ακόµη
εδώ και δυο χρόνια σχεδόν δεν υπάρχει µαθηµατικός τύπος; Δεν
αυξάνεται η εισφορά από το 4% στο 4,5% για το Μετοχικό Ταµείο
Πολιτικών Υπαλλήλων; Και όλα αυτά, τα οποία δεν πληρώνουµε,
µήπως τελικά δεν τα υπολογίζουµε και στα συνολικά ληξιπρόθεσµα, τα οποία εµφανίζονται ή δεν εµφανίζονται από την πλευρά
της Κυβέρνησης;
Τα λέω όλα αυτά, διότι υπάρχουν ζητήµατα, τα οποία κάποια
στιγµή πρέπει να τα παραδεχθούµε και µπορεί, βεβαίως, ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός να λέει ότι πέρασε από µια περίοδο αυταπατών και ψευδαισθήσεων, αλλά είναι αδιανόητο για το σύνολο του
Σώµατος, για το σύνολο των Βουλευτών , ειδικά της συγκυβέρνησης, αυτές οι αυταπάτες να εξακολουθούν να είναι η οµίχλη
µέσα στην οποία αποφασίζουν και µέσα στην οποία κάνουν τις
συγκεκριµένες δικές τους επιλογές.
Είτε το θέλετε είτε όχι, θα σας πω ότι ουσιαστικά για πρώτη
φορά επί µεγάλο χρονικό διάστηµα οι ευέλικτες µορφές εργασίας υπερτερούν των σταθερών µορφών εργασίας.
Ξέρω ότι θα πείτε ότι αυτό ξεκίνησε παλιότερα. Ναι, αλλά αυτό
είχατε υποσχεθεί στους Έλληνες πολίτες; Εδώ κανείς πρέπει να
βρεθεί αντιµέτωπος –επαναλαµβάνω για δεύτερη φορά- και µε
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τον ίδιον του τον εαυτό. Όταν ισχυρίζεται, υπόσχεται ή, ενδεχοµένως, εξαγγέλλει πράγµατα εκ διαµέτρου αντίθετα µε αυτά που
τελικά υλοποιεί, υπάρχει προφανώς και µια ηθική ευθύνη, υπάρχει και ένα ζήτηµα αξιοπρέπειας. Αν αυτή η αξιοπρέπεια τόσο εύκολα µπορεί να ξεπερνιέται για οποιονδήποτε, προφανώς είναι
ένα ζήτηµα, το οποίο πάντα υπάρχει στην κρίση των Ελλήνων πολιτών.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά -υπηρετώ πολλά χρόνια το ελληνικό
Κοινοβούλιο- τον αδιανόητο αγώνα που έδινε ο τότε Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σηµερινός Πρωθυπουργός
για τα 586 ευρώ, µιλώντας µε τόσο ποταπό τρόπο για τη γενιά
των 586 ευρώ. Φυσικά, µιλούσαµε για τη µερική απασχόληση,
όπως θα είναι και το δικό µου επιχείρηµα για τώρα.
Τι λέτε τώρα, αλήθεια, για τα 360; Ποια είναι η άποψη των Βουλευτών της συγκυβέρνησης για τα 360 ευρώ; Θα µου πείτε ότι
«κλαίµε, αλλά ψηφίζουµε», όπως άκουσα δυο - τρεις συναδέλφους από αυτό το Βήµα νωρίτερα ή, όπως κάποιοι Υπουργοί
κατά καιρούς έλεγαν, ότι δεν µπορούν να υπογράψουν γιατί είναι
βρεγµένο το χαρτί από τα δάκρυα; Αυτό συνιστά τη νοµολογία
της αξιοπρέπειας απέναντι στους Έλληνες πολίτες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά θα θέλαµε η όποια
νοµοθετική σας πρωτοβουλία να είναι τέτοια, που να µας δίνει
την ευκαιρία και τη δυνατότητα και να την υποστηρίξουµε και να
την υπερψηφίσουµε, πιστεύοντας ότι λειτουργεί προς όφελος
των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας.
Όµως, σε µια πραγµατικότητα, η οποία όντως έχει δραµατικά
διαφοροποιηθεί σε σχέση µε το παρελθόν, θα σας θυµίσω ότι
ψηφίσατε και τις οµαδικές απολύσεις. Έτσι; Μην το ξεχάσουµε
αυτό. Όταν είχε γίνει ένας τεράστιος αγώνας από την προηγούµενη κυβέρνηση την απαίτηση των δανειστών να µην την κάνουµε δεκτή για κανέναν απολύτως λόγο, αυτή η Κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψήφισε τις οµαδικές απολύσεις µε τρίµηνη και
µόνο προειδοποίηση. Τα λέω αυτά απλώς για να τα θυµόµαστε
και να µην τα ξεχνάµε.
Και επειδή βρίσκεστε σε εντελώς λάθος δρόµο, η αποκλιµάκωση της ανεργίας, την οποία επικαλείστε, έχει τρία χαρακτηριστικά: Το ένα είναι οι πολύ χαµηλότεροι µισθοί, το άλλο είναι η
κυριαρχία ουσιαστικά των ευέλικτων µορφών εργασίας και το
τρίτο είναι αυτό το γνωστό φαινόµενο του brain drain, που τουλάχιστον µε καταγραφές το πήρατε 11% και το φτάσατε 34%35%.
Επειδή όλη αυτή η υπόθεση θα είναι προφανώς ένα πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θέλω να σας πω ότι αν το συντοµότερο δυνατόν δεν µπορέσει να δει κατ’ αρχάς η κυρία Υπουργός, δευτερευόντως ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά, βεβαίως, και το σύνολο όλων ηµών
ποιος είναι ο µόνος δρόµος µπροστά µας, τον οποίον πρέπει να
ακολουθήσουµε, είναι βέβαιο ότι καµµία από αυτές τις προσπάθειες που κάνετε δεν θα καταλήξει κάπου.
Ο µόνος δρόµος, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, είναι ο δρόµος
της ανάπτυξης, ο δρόµος των επενδύσεων, ο δρόµος της επιχειρηµατικότητας. Χαιρόµαστε που λεκτικά αρχίζει και υιοθετεί
αυτόν τον δρόµο, µέσα στη δική του λογική, ο κύριος Πρωθυπουργός. Βεβαίως, οι πράξεις ή –αν θέλετε- οι επιλογές ή οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα
προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο, όµως, συντοµότερα µπορεί να
αντιληφθεί, ποια είναι η µόνη αναγκαιότητα για να βγει η χώρα
µας από αυτή τη µεγάλη οικονοµική κρίση, από αυτή τη στενωπό
και την ταλαιπωρία, που όλοι οι Έλληνες πολίτες ζουν τα τελευταία επτά χρόνια, τόσο το καλύτερο. Είναι καλό να το δει, να το
αντιληφθεί και να το αντιµετωπίζει το συντοµότερο δυνατό, αν
όντως θέλουµε αυτή η προσπάθεια να έχει το αποτέλεσµα, που
θέλω να πιστεύω ότι στη συνείδηση όλοι το ευχόµαστε µέσα σε
αυτή την Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσόγκας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια φράση που φώναξαν οι Λατίνοι είναι επίκαιρη σήµερα, ιδιαίτερα στη σηµερινή κοινοβουλευτική διαδικα-
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σία: «O tempora o mores!».
Μόνο ο ακραίος πολιτικός αµοραλισµός που επιδείχθηκε απλόχερα από την Αντιπολίτευση, χωρίς εξαιρέσεις, θα µπορούσε
να θεωρηθεί ο νικητής της περιόδου της επεξεργασίας του επίδικου νοµοσχεδίου από τις επιτροπές µέχρι την εισαγωγή του
στην Ολοµέλεια της Βουλής σήµερα.
Σε όλο το διάστηµα σύσσωµη η Αντιπολίτευση, κάθε παράταξη
για τους δικούς της µικροκοµµατικούς σκοπούς, επιχείρησε την
αποκαθήλωση και τη σπίλωση του νοµοσχεδίου, πέταξε στο
βούρκο του αντιπολιτευτικού της µένους το πιο φιλολαϊκό, το πιο
φιλεργατικό, το πιο τολµηρό νοµοσχέδιο µε διατάξεις που δεν
είχατε φανταστεί ότι υπήρχαν. Ενδεχοµένως, τις διατάξεις αυτές
ούτε η ίδια η κοινωνία που την αφορούν να µην τις είχε φανταστεί, διατάξεις που τις επινόησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το επιτελείο των
αρµόδιων Υπουργών ως τέκνων της ανάγκης της πλέον ταραγµένης εποχής της Μεταπολίτευσης.
Κορυφαία σηµειολογικά χαρακτηριστικά οδήγησαν τη Νέα Δηµοκρατία σε ένα µνηµειώδη παραλογισµό, όταν συνειδητοποίησε
ότι το momentum της πρότασης του νοµοσχεδίου και η οσονούπω ένταξή τους στο νοµικό µας πολιτισµό δεν την ευνοούσε
και υποχρέωσε τους εκπροσώπους της στο Κοινοβούλιό µας σε
τραχείς και χονδροειδείς ενέργειες πανικού και σε µια ιδιότυπη
ένταση. Επιτέθηκαν απροκάλυπτα µε φραστική προσβλητική βιαιότητα σε προσκεκληµένο εκ των φορέων, ασυνήθιστη για τα
κοινοβουλευτικά ήθη, ακόµα και για τη Νέα Δηµοκρατία, ενώ στη
συνέχεια ένας εκ των εκπροσώπων στη διαδικασία της Ολοµέλειας προφανώς πανικόβλητος από την κοινωνική αποδοχή του
νοµοσχεδίου, χρησιµοποίησε ό,τι πιο αγοραίο στα κοινοβουλευτικά χρονικά, προκειµένου να πλήξει την αξιοπιστία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία µε εθελοντές
συνοδοιπόρους της το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι βίωσαν την εφιαλτική αντιστροφή της πραγµατικότητας που απεύχονταν και που
ακολούθησε το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης µε αναβάθµιση της οικονοµίας από τους γνωστούς οίκους, µε την επενδυτική άνοιξη, την προσωρινή προσφυγή στις αγορές µε ανταγωνιστικά επιτόκια, τον τουρισµό να καταγράφει ρεκόρ, την αύξηση
κατά 9,5% των εξαγωγών, την αύξηση κατανάλωσης και το ρεκόρ στη µεταποίηση, την συνεχώς µειούµενη ανεργία µε ρεκόρ
δεκαεπτά ετών στην αύξηση των θέσεων εργασίας, την αύξηση
της βιοµηχανικής παραγωγής, την εφαρµογή του δικαστικού µηχανισµού στήριξης τετρακοσίων χιλιάδων επιχειρηµατιών και τη
ρύθµιση των οφειλών τους πέραν των δανειακών τους αναγκών
σε δόσεις, την επιστροφή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην
κανονικότητα, την επιστροφή των τραπεζών στην κερδοφορία,
τη µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε την εισαγωγή της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και την άµεση πρόσληψη τριών χιλιάδων ατόµων, την αναµόρφωση της παιδείας, τη
µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ, την ανάπτυξη
κατά 0,5% στο πρώτο τρίµηνο και κατά 0,8% στο δεύτερο τρίµηνο του 2017 µε κορυφωµένη την καταστροφολογία της Νέας
Δηµοκρατίας, χωρίς τη συµπερίληψη των συνεπειών του κλεισίµατος της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς τη συµπερίληψη των
αποτελεσµάτων της καλύτερης µέχρι σήµερα τουριστικής περιόδου, στοιχεία που προδικάζουν µε βασιµότητα τη σύλληψη τεθειµένου στόχου του 1,8% για το έτος 2017, την εκτόξευση
πενταπλασιασµού του πρώτου επταµήνου του 2017 των άµεσων
ξένων επενδύσεων, την έκδοση οµολογιακών δανείων σε επιχειρήσεις µε πολύ καλό επιτόκιο, τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος µε την έλευση του Προέδρου της Γαλλίας Μακρόν, που
επικυρώνει την ανοδική πορεία της χώρας στην προσπάθεια της
Κυβέρνησης να οδηγήσει µε ασφάλεια την έξοδο της χώρας από
την επιτροπεία, οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δηµοκρατίας παθαίνουν βέρτιγκο.
Έτσι µε την εισαγωγή και τον βαθµό της αποδοχής του νοµοσχεδίου επέλεξαν την µε οποιονδήποτε τρόπο αποµείωσή του
ως προτεραιότητα εκ των ουκ άνευ, προσθέτοντας ότι θεωρήθηκε σφόδρα πιθανή η χρήση των διατάξεών του στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας το βλέµµα του
στραµµένο στην κοινωνία και τους εργαζόµενους, µε πρόθεση
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την επίλυση χρόνιων προβληµάτων και αιτηµάτων της εργατικής
τάξης, την κοινωνική τους προστασία και ένταξη, προωθεί ένα
αµιγώς προστατευτικό νοµοσχέδιο, κατά την προσφιλή έκφραση
του Πρωθυπουργού, που προσβλέπει στην αλλαγή των δοµών
και των όρων της παροχής της εργασίας, της απάλειψης των παθογενειών και την εξάλειψη των κατ’ εξακολούθηση παράνοµων
εργοδοτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της εργασίας µε θύµατα τους εργαζόµενους.
Οι σηµαντικές ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου περιλαµβάνουν
θεσµικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων, των ΑΜΕΑ,
καθώς επίσης µια σειρά κοινωνικών αιτηµάτων που ενισχύουν και
επεκτείνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως η καταπολέµηση της αδήλωτης, υποδηλωµένης και απλήρωτης εργασίας,
λαµβάνοντας µέτρα προστασίας υπέρ των εργαζοµένων µε ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και κυρίως του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, µε αναβάθµιση της επιχειρησιακής του
ικανότητας, επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη που παραβαίνει
τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, µε προσωρινή ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.
Υποχρεώνει τον εργοδότη να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» τη νόµιµη υπερωριακή απασχόληση, αντί να
παρανοµεί µε χειρόγραφες πολλαπλές καταγραφές, όπως επίσης να αναγγέλλεται ηλεκτρονικά η οικειοθελής αποχώρηση του
εργαζοµένου µε ταυτόχρονη πιστοποίηση της συµφωνίας του,
προστατεύοντάς τον από ψευδή αναγγελία του εργοδότη περί
δήθεν οικειοθελούς αποχώρησής τους.
Προβλέπει ότι σε περίπτωση µη τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας, αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από την πρόσβαση
στο δηµόσιο χρήµα αν κριθούν ότι υπέπεσαν σε παραβιάσεις
υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας.
Για την απλήρωτη εργασία, τη µάστιγα των εργαζοµένων, προβλέπει καθοριστικά µέτρα που κατατείνουν στη συµµόρφωση
του εργοδότη µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, κρίθηκαν απαραίτητα,
πρώτον η έκδοση διαταγής πληρωµής που ήταν σχεδόν αποκλεισµένη δικονοµικά για οφειλόµενους µισθούς και άρα ταχεία διεκδίκηση των αποζηµιώσεων και των αξιώσεων, µε απαλλαγή του
τέλους δικαστικού ενσήµου µέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ,
µειούµενο για το υπερβάλλον ποσό και ταχεία εκδίκαση εντός
προθεσµίας εξήντα ηµερών για οφειλόµενους µισθούς και άκυρη
απόλυση.
Αν η µη πληρωµή θεωρηθεί βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας από τον άνεργο µισθωτό έχει δικαίωµα λήψης επιδόµατος
ανεργίας και σε περίπτωση που τη θεωρήσει ως άκυρη απόλυση,
δεν δικαιούται επιδόµατος ανεργίας µέχρι την έκδοση θετικής
δικαστικής απόφασης.
Περαιτέρω επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση λόγω
µητρότητας στις περιπτώσεις υιοθεσίας και της παρένθετης µητρότητας. Χορηγείται ειδική άδεια σε γονείς τέκνων µε βαριά
νοητική στέρηση.
Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της κοινωνικής ασφάλισης καταργείται η υποχρέωση µηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν
ασφαλιστικές εισφορές µόνο λόγω της εγγραφής στα ασφαλιστικά τους ταµεία, παρά µόνο όσο διαρκεί και υφίσταται η ασφάλιση αυτή, ενώ µειώνεται και το κόστος εξαγοράς των πλασµατικών ετών για τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, εισάγεται πλήθος διατάξεων για εργαζόµενους µε αναπηρίες και την προστασία των δικαιωµάτων αυτών µε τις συνέπειές της να αµβλύνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, η απόρριψη
του παρόντος νοµοσχεδίου θα σας χαρακτηρίσει ως µια τραχιά
νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Η δε παρωχηµένη και ουτοπική πολιτική πρόταση ως ανακόλουθη και φοβική, αναντίστοιχη µε την
ιστορία και τη σηµερινή πραγµατικότητα, σας καθιστά µια παράταξη εγκλωβισµένη στο παρελθόν, που ακροβατεί µε µετέωρο
και ασαφές βήµα ανάµεσα στον εκσυγχρονισµό και στον σκοταδισµό.
Σας καλώ να αποσύρετε τους ενδοιασµούς σας και να ψηφί-
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σετε το νοµοσχέδιο. Δίνεται µια ανάσα ζωής στους εργαζόµενους, τους ασφαλισµένους και τους ανθρώπους µε προβλήµατα
αναπηρίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Να δούµε ποιος οµιλητής πρώτος δεν θα υπερκαλύψει τον
χρόνο.
Η κ. Αχτσιόγλου θέλει να παρουσιάσει µια τροπολογία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να πω µόνο ότι γίνεται
δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1252 για τη ρύθµιση προϋποθέσεων ηµερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοφύλακτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να απαντήσω πρώτα στον κ.
Σταµάτη, που λέει: «Γιατί όταν ο Σαµαράς έφερε τη Μέρκελ διαµαρτυρόσασταν και τώρα υποδέχεστε τους Ευρωπαίους ηγέτες,
όπως ο Μακρόν, χωρίς κανένα πρόβληµα;».
Η απάντηση είναι πολύ απλή: Εσείς, κύριε Σταµάτη και κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ χρεοκοπήσατε τη χώρα, φέρατε την τρόικα και την επιτροπεία και είχαµε
κάθε δικαίωµα να διαµαρτυρηθούµε και εµείς και ο ελληνικός
λαός.
Εµείς τώρα την επαναφέρουµε στην οµαλότητα και το ίδιο πιστεύουν και οι ευρωπαίοι ηγέτες και επανερχόµαστε στην κανονικότητα.
Δεν αντέχει στην κριτική αυτό που είπε ο κ. Σταµάτης ότι χρεώσαµε µε 100 δισεκατοµµύρια τη χώρα. Κατ’ αρχάς, είναι προσβολή προς τον ελληνικό λαό. Αναφέρουν τα δισεκατοµµύρια
λες και είναι στραγάλια. Έτσι ήταν συνηθισµένοι και µαθηµένοι.
Επειδή ανακεφαλαιοποιήσαµε τα δικά τους δάνεια, τα δικά
τους χρέη, τα δικά τους σκάνδαλα και τις δικές τους παρανοµίες,
που χρέωσαν τη χώρα και φτώχυναν τον ελληνικό λαό, µας λένε
ότι χρεώσαµε και από πάνω τη χώρα!
Το τελευταίο, για να κλείσω µε τις απαντήσεις προς τον κ. Σταµάτη, είναι αυτό που είπε ότι µειώσαµε τους µισθούς και τις συντάξεις. Πότε; Με ποια νοµοσχέδια; Εµείς που τους κρατήσαµε
σε αξιοπρεπέστατα όρια µετά τις δώδεκα µειώσεις που έκαναν
αυτοί, µε τις αυξήσεις, έστω συµβολικές, που δώσαµε στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων; Βέβαια, ως προς αυτό λένε ότι
δίνουµε αυξήσεις στον κοµµατικό στρατό.
Διαλέξτε, εάν δίνουµε αυξήσεις στους δηµοσίους υπαλλήλους
γιατί τους θεωρούµε κοµµατικό στρατό ή εάν κάνουµε µειώσεις,
για να ξέρουµε τι να απαντήσουµε.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο. Ένας-ένας οι τοµείς
της καθηµερινότητας επιστρέφουν στην κανονικότητα, µετά το
κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, αν και µάλλον δεν το ήθελε
αυτό η Αντιπολίτευση.
Έτσι, µετά από υγεία, παιδεία, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έρχονται µε το παρόν νοµοσχέδιο διατάξεις που αποκαθιστούν τα
εργασιακά δικαιώµατα.
Το χειρότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που «πέτυχαν» η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε τους αντεργατικούς νόµους
τους ήταν η πλήρης απαξίωση της εργασίας και του εργαζοµένου ως παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας.
Κανείς δεν υπολόγιζε τον εργαζόµενο, και αυτό γιατί είχαν
αποψιλωθεί, στην ουσία καταργηθεί τα δικαιώµατά του. Δεν µπορούσε να διαµαρτυρηθεί, να κάνει επίσχεση εργασίας, δεν µπορούσε στην ουσία να προσφύγει στα δικαστήρια, δεν µπορούσε
να κάνει παράσταση πολιτικής αγωγής, δεν µπορούσε να πάρει
επίδοµα ανεργίας, εάν δεν δεχόταν την οικειοθελή αποχώρηση.
Το χειρότερο είναι ότι ο εργαζόµενος, εξαιτίας της αντεργατικής πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είχε χάσει
κάθε εµπιστοσύνη στους θεσµούς, στην κοινωνία, στην αγορά,
στη δικαιοσύνη, γιατί δεν µπορούσε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα δικαιώµατά του.
Έρχονταν σε εµάς τους δικηγόρους οι εργαζόµενοι, µας εξέ-
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θεταν τις πάµπολλες παρανοµίες που γίνονταν σε βάρος τους,
παραδείγµατος χάριν άλλα υπέγραφαν και άλλα έπαιρναν, επέστρεφαν χρήµατα από όσα έµπαιναν στους λογαριασµούς τους,
δούλευαν περισσότερες ώρες από όσα υπέγραφαν και πόσα
άλλα, απογοητεύονταν, γιατί καταλάβαιναν ότι υπήρχε ένα εχθρικό σε βάρος τους κλίµα, τόσο σε διοικητικό επίπεδο –ΣΕΠΕ,
ΟΑΕΔ και άλλες υπηρεσίες- όσο και δικαστικά, όπου ο εργαζόµενος είχε µπροστά του µία κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία µάλιστα θα έµενε εγκλωβισµένος, όχι άνεργος δηλαδή και µε λίγες ίσως πιθανότητες επιτυχίας.
Είχαµε φτάσει στο σηµείο οι εργοδότες να µην υπολογίζουν
το κόστος εργασίας όταν αναλάµβαναν δουλειές. Δηλαδή, έλεγαν τόσο θα είναι το νοίκι, τόσο τα καύσιµα κ.λπ.. Τους εργαζόµενους τους είχαν τελευταίους, ενώ πρέπει να τους έχουν πρώτους.
Όπως έχει πετύχει ο καπιταλισµός να έχει ιερή την ιδιοκτησία,
όπως λέει το άρθρο 17 του Συντάγµατος, το ίδιο πρέπει σαν αντίβαρο να προστατεύουµε και να υπολογίζουµε τα εργασιακά δικαιώµατα. Και αυτό γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο σε µεγάλο
βαθµό, όπως θα πω και παρακάτω.
Όταν δίνεις το δικαίωµα να βγάλει διαταγή πληρωµής, αποκτά
νοµική ιερότητα η σύµβαση. Πρέπει να προσέχει ο εργοδότης.
Τώρα υπογράφουν οι εργοδότες σαν να µην υπογράφουν τίποτα.
Είναι ένα παλιόχαρτο.
Δεν υπολόγιζαν, λοιπόν, τους εργαζόµενους. Εκεί έφτασε η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Μείωσαν, κουτσούρεψαν τους µισθούς τους. Εσείς τα µειώσατε!
Κατάντησαν την εργασία απασχόληση, µετά ελαστική εργασία
και µετά ενοικίαση των εργαζοµένων.
Εσείς τα κάνατε αυτά, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Εσείς
πήγατε την ανεργία στα ύψη. Καταργήσατε στην ουσία το εργατικό δίκαιο. Ξεχάσαµε αυτά που µαθαίναµε. Εσείς το καταργήσατε. Εσείς φτιάξατε όλο αυτό το ζοφερό και απογοητευτικό
τοπίο για τους εργαζόµενους και εµείς τώρα ξεκινάµε και το αποκαθιστούµε.
Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο µετά από επτά χρόνια κρίσης που
έχει πολλές διατάξεις υπέρ του εργασιακού κόσµου. Εν τάχει,
αναφέροµαι σε κάποιες διατάξεις. Είναι σηµαντικό αυτό που
προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και ας µην µιλάτε, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, για την αγορά. Γι’ αυτούς
που τους κυνηγούσαν σαν εγκληµατίες, επειδή δεν χρωστούσαν
στην εφορία ή δεν πλήρωναν τις ασφαλιστικές τους εισφορές
και εξωδικαστικό µηχανισµό κάναµε, και εκατόν είκοσι δόσεις κάνουµε, και άλλα πρέπει να γίνουν.
Όµως, να µην µιλάει η Νέα Δηµοκρατία για επιχειρηµατικότητα. Όταν µιλάει για επιχειρηµατικότητα, εννοεί επιχειρηµατικότητα µε θαλασσοδάνεια: τα κέρδη στους «ηµέτερους» και οι
ζηµιές στον ελληνικό λαό και χωρίς κανένα σεβασµό στο περιβάλλον και στα εργασιακά δικαιώµατα.
Να µας λείπει αυτή η επιχειρηµατικότητα! Και οι σωστοί επιχειρηµατίες και οι ξένοι επενδυτές ξέρουν ότι το σωστό επιχειρηµατικό και επενδυτικό τοπίο θα γίνει µε εµάς, µε την Κυβέρνησή
µας και µε σεβασµό και στους εργαζόµενους και στο περιβάλλον. Ο σωστός επιχειρηµατίας θέλει να σέβεται αυτούς τους παράγοντες της παραγωγής και της ανάπτυξης.
Τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι.
Όσον αφορά τα άρθρα 34 και 35, για τη διακοπή της επιχείρησης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, ή επ’ αόριστον διακοπή,
όταν εγκυµονούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία
των εργαζοµένων µέχρι αυτά να διορθωθούν, είναι πολύ σωστά.
Όσον αφορά το άρθρο 38 και την καταχώριση στην «ΕΡΓΑΝΗ»
αναλυτικού προγράµµατος εργασίας, υπερεργασίας, υπερωριών, είναι πολύ σωστό.
Όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, είναι πολύ σωστό.
Ο αποκλεισµός, επίσης, από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις, όταν κάνει ο άλλος παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας, είναι σωστός. Ήταν εξοργιστικό να βλέπει ο εργαζόµενος
τον παράνοµο εργοδότη του να καταπατά τα εργασιακά του δικαιώµατα και να πηγαίνει να παίρνει διαγωνισµούς και να πληρώνεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και σχετικά µε την πολιτική δικονοµία και για την έκδοση διαταγής πληρωµής, διαφωνώ µε τις τοποθετήσεις και του κ. Αθανασίου και όσων συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας τοποθετήθηκαν. Μετά την έκδοση του νόµου µπορεί και η ηγεσία της πολιτικής δικαιοσύνης να εκδώσει σχετικές εγκυκλίους, στις οποίες
να εφαρµόζεται ο νόµος.
Η έκδοση διαταγής πληρωµής, όπως σας είπα και πριν, δίνει
µεγάλη ισχύ στη σύµβαση του εργαζοµένου. Και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση δίνει ο εργαζόµενος εξώδικο στις δεκαπέντε
µέρες πριν, όπου και εκκαθαρίζεται στην ουσία η απαίτηση. Όπως είπε και η κυρία Υπουργός, ανάλογη είναι και η διαταγή απόδοσης µισθίου, αλλά και η διαταγή πληρωµής µε βάση το µισθωτήριο. Έτσι είναι και το εργασιακό.
Όλα τα παραπάνω, κυρία Υπουργέ, θέλουµε να γίνουν στην
περιοχή µας, στην Κοζάνη και στη δυτική Μακεδονία. Και µε
αφορµή και την ψήφιση αυτού του νόµου θέλουµε και πρέπει να
εφαρµοστούν στα εργοτάξια των εργολάβων της ΔΕΗ στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου-Φλώρινας. Εκεί
ανθούσε –και δυστυχώς, ανθεί ακόµα- η αδήλωτη και µαύρη εργασία. Κυκλοφορούν αδήλωτα, ανασφάλιστα και τελικά επικίνδυνα οχήµατα. Παραλάβαµε µια τέτοια κατάσταση.
Περιµένουµε µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο και την επίσκεψή
σας, που πληροφορούµαι ότι επίκειται τις επόµενες εβδοµάδες
ή τον επόµενο µήνα στην περιοχή µας, να δροµολογηθούν και
να έχουµε µεγαλύτερη συνεργασία και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα έχουµε και το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο
της χώρας, την κατασκευή του εργοστασίου. Και θα ήταν ίσως
σωστό να ιδρυθεί παράρτηµα –δεν είναι της αρµοδιότητάς σαςσε συνεργασία µε το Υπουργείο Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
λέγοντας στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης ότι είναι σαν
τους εµπρηστές. Βάζουν φωτιά στο δάσος, έβαλαν φωτιές στη
χώρα που τη χρεοκόπησαν και µετά κατηγορούν την Πυροσβεστική ή εµάς, ότι δεν τα προλάβαµε όλα, µας λένε «τι κάνατε και
αφήσατε και σας ξέφυγε κάτι;».
Εσείς κάψατε, χρεοκοπήσατε τη χώρα, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Εµείς και τη φωτιά σβήσαµε και την αναδάσωση θα
ολοκληρώσουµε και δεν θα σας αφήσει ο ελληνικός λαός να επανέλθετε, γιατί θα µας γεµίσετε αυθαίρετα, όπως κάνατε σαράντα
χρόνια τώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τριανταφυλλίδης
έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε και
αυτή η φράση και δεν έπεσαν τα µάρµαρα της Ολοµέλειας, είναι
πραγµατικά χαρακτηριστικό: «Εσείς, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έχετε προκαλέσει στον ελληνικό λαό τεράστιο πόνο, τον κάνατε να υποφέρει».
Όµως, το αρχείο εκδικείται: «Ό,τι, λοιπόν, κακό στα εργασιακά
ήταν να κάνει η τρόικα το έκανε προ πολλού, αφού η κλαδική
σύµβαση δεν είναι πλέον υποχρεωτική για όλους. Έτσι θα ολοκληρώσει τον κανιβαλισµό της αγοράς εργασίας, θα επεκτείνει
τον νόµο της µισθολογικής ζούγκλας» -κύριε Τσιάρα- «και επιτέλους θα εφαρµόσει ο κ. Bob Traa του ΔΝΤ τα µνηµονιακά επίπεδα των µισθών». Είπατε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ 300 ευρώ! Τα 300 έως 400
ευρώ είναι τα 5 ευρώ της νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα!».
Ποιος τα λέει αυτά; Επιστολή Κορκίδη –κατ’ εξοχήν Συριζαίος!, του προέδρου της ΕΣΕΕ προς τα µέλη της. Πότε τα λέει αυτά;
Στις 19 Αυγούστου του 2013.
Και δεν σταµατάει εκεί ο κ. Κορκίδης. Λέει και άλλα στην επιστολή του: Τα λουκέτα και η ανεργία προκλήθηκαν κυρίως από
την αλόγιστη µείωση των µισθών -το λέει αυτό το 2013, φαίνεται
ότι έβλεπε µπροστά, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ µετά από δυόµισι
χρόνια!- σε συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση που οδήγησε
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στην κατάρρευση της κατανάλωσης. Αυτά λέει ο κ. Βασίλειος
Κορκίδης σε επιστολή του στις 19 Αυγούστου του 2013!
Και λέει και κάτι άλλο: Για το ελληνικό εµπόριο οι µισθοί ισοδυναµούν µε τζίρο, γι’ αυτό και επιδίωξή µας είναι ένα αξιοπρεπές επίπεδο και η έγκαιρη καταβολή του µισθού σε κάθε µισθωτό. Λέει δηλαδή κάτι πολύ σηµαντικό για τις δυνάµεις της επιχειρηµατικότητας και τον καλούµε τώρα να το κάνει, όπως και
τον κ. Μίχαλο και τον κ. Καββαθά από την ΓΣΕΒΕΕ, να µην στέρξουν στη µείωση, όπως έγινε τότε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ξεκινήσαµε από τα 860 ευρώ, φτάσαµε στα 751
ευρώ, κατεβήκαµε στα 586 και στα 511 ευρώ. Καταθέτω στα
Πρακτικά την επιστολή, για να µην ακούµε πράγµατα και στοιχεία
«έπεα πτερόεντα», που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος από τον χώρο της επιχειρηµατικότητας που το 2013 δεν είχε κανέναν λόγο να αντιπολιτεύεται τη Νέα Δηµοκρατία. Απλώς εσείς αντιπολιτεύεστε την πατρίδα και τον κόσµο της εργασίας. Αυτό κάνετε.
Το σχέδιο νόµου εγγράφεται στην αέναη αντιπαράθεση πολιτικής και οικονοµίας. Συσχετισµός δύναµης, ποιος έχει το πάνω
χέρι. Η Κυβέρνησή µας απαντά στο ερώτηµα: Μπορεί η πολιτική
να αποκαταστήσει τη διαταραγµένη ισορροπία στις εργασιακές
σχέσεις που ειδικότερα στα χρόνια του µνηµονιακού κανιβαλισµού στο όνοµα της ευελιξίας -του flexibility- στην αγορά εργασίας και στο όνοµα της µείωσης του κόστους εργασίας οδήγησε
σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα; Η Κυβέρνησή µας απαντά θετικά, δηµιουργικά, ανατρεπτικά, νόµω και έργω. Θα σας εξηγήσω
και το «νόµω» και το «έργω» που βρίσκονται στον αντίποδα αυτής
της λογικής.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει η οµπρέλα που λέει ότι η προστασία της
εργασίας ενισχύει την επιχειρηµατικότητα. Αυτά δεν είναι θεωρητικολογίες. Το µοντέλο επιχειρηµατικότητας της εταιρείας
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», το µοντέλο επιχειρηµατικότητας της εταιρείας
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», που δίνουν µπόνους στους εργαζόµενους, που
σέβονται τις εργασιακές σχέσεις, που λένε «όχι, εγώ δεν θα
ανοίξω την Κυριακή γιατί σέβοµαι τους εργαζοµένους µου» είναι
αυτό το µοντέλο που στηρίζουµε και είναι αλληλέγγυο µε τη δική
µας αντίληψη. Δεν στηρίζουµε προφανώς το µοντέλο της επιχειρηµατικότητας που λέει «τα σπίτια σε offshore, τα λεφτά στην
Ελβετία και οι ζηµίες στο άρθρο 99», το µοντέλο της εταιρείας
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» που λέει «τα βγάζω έξω, αφήνω δώδεκα χιλιάδες εργαζόµενους στον δρόµο και έλα, Τσίπρα, έλα, ΣΥΡΙΖΑ,
να δώσεις λύση».
Με το εν λόγω σχέδιο νόµου ανατρέπουµε τη σχέση εργαζόµενου – εργοδότη που λέει «να µην δηλώσω, να µην πληρώσω,
να µην ασφαλίσω τον εργαζόµενό µου». Προτρέπουµε ουσιαστικά τον κόσµο του επιχειρείν να κάνουν πράξη τώρα, όσα έλεγαν
τότε. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε αυτά.
Είπα «νόµω». Τι να πρωτοπούµε για τον νόµο; Και ειλικρινά
απορώ: Προβλέπεται η έκδοση διαταγής πληρωµής για οφειλόµενους µισθούς σε βάρος του εργοδότη. Δεν θα το ψηφίσετε;
Γιατί; Τι θα πείτε στον εργαζόµενο που ανήκει στον ιδεολογικό
χώρο της Νέας Δηµοκρατίας; Για ποιον λόγο, αν και απολυµένος,
δεν θα πάρει την αποζηµίωσή του. Εµείς ουσιαστικά τον στηρίζουµε, του δίνουµε νοµικό εργαλείο, αγκωνάρι για να µην αισθάνεται µοναξιά και αποµόνωση στο έλεος του κάθε εργοδότη που
αυθαιρετεί. Μειώνεται το κόστος της δίκης. Προβλέπεται η σύντοµη εκδίκαση σε εξήντα ηµέρες, προβλέπεται ότι ο άνεργος ο
οποίος έχει θεωρήσει τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων
εργασίας θα µπορεί να λαµβάνει αµέσως επίδοµα ανεργίας. Το
λέει ο νόµος αυτό.
Έρχοµαι τώρα στο «έργω».
Το ΣΕΠΕ, που το κατακρεουργήσατε, το θυµάστε;
Ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Ανδρέας Νεφελούδης και η Έφη
Αχτσιόγλου, που άκουσε από στόµατα που θα έπρεπε να έχουν
κλείσει και να ορρωδούν, θα έπρεπε να κοκκινίζουν από αυτά που
εκπέµπει το έρκος των οδόντων τους, είναι αυτοί που τόλµησαν
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να βάλουν πρόστιµο 1,6 εκατοµµύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για παράνοµες υπερωρίες και µαύρη εργασία. Ακούστηκε
ποτέ; Για φρεσκάρετε λίγο τη µνήµη σας και τη µνήµη µας! Πρόστιµο 1,6 εκατοµµύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, πρόστιµο
στην Εθνική Τράπεζα µετά από προσφυγή δεκαπέντε εργαζοµένων, πρόστιµο σε τράπεζα που κρατούσε υπαλλήλους πέραν του
ωραρίου 277.500 ευρώ, χίλιοι εξακόσιοι τριάντα τρεις έλεγχοι,
διακόσιες εβδοµήντα πέντε περιπτώσεις, πρόστιµα 1.870.965
ευρώ, τριάντα οκτώ µηνυτήριες αναφορές. Γιατί; Στείλαµε το µήνυµα στην αγορά ότι τα µεγάλα µαγαζιά -«µαγαζά» τα λέγατεδεν βρίσκονται πλέον εκτός νόµου, εκτός ελέγχου και εκτός προστίµων. Από εκεί, από ψηλά ξεκινήσαµε για να δώσουµε τη δυνατότητα ουσιαστικά της ευνοµίας και της ευταξίας στον µικρό
που αναρωτιέται αν αυτός πληρώνει πάντα το «µάρµαρο» κι αν
ο µεγάλος µένει στο απυρόβλητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Δεν θα ήθελα, γιατί δεν έχω τον χρόνο, να αναφερθώ στο µοντέλο της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτά που έγιναν
µε το «flexibility» και τα «mini jobs», που τελικά και η ίδια η έρευνα
γερµανικών πανεπιστηµίων αναδεικνύει ουσιαστικά -και υπήρχε
ένα εξαίρετο άρθρο στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» που κατέγραφε
αυτές τις µορφές εργασίας- ότι η συµβολή των µεταρρυθµίσεων
του 2003 στην οικονοµική επιτυχία της χώρας, της Γερµανίας δηλαδή -όταν ξεκίνησε το περίφηµο σχέδιο του Πέτερ Χαρτς, του
διευθύνοντος συµβούλου της «VOLKSWAGEN», για να γίνει το
«part time», τα «mini jobs» και η ευέλικτη αγορά εργασίας- είναι
πολύ µικρότερη από εκείνη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
της δεκαετίας του ’90, ότι ο ευχαριστηµένος εργαζόµενος είναι
αυτός που συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εργασίας.
Και θέλω να κλείσω µε µία προτροπή. Οι εργαζόµενοι πλέον
έχουν τη δυνατότητα -και νόµω και έργω- να αισθάνονται ότι
υπάρχει µια κυβέρνηση, ότι υπάρχει ένας κρατικός µηχανισµός
που βρίσκεται δίπλα τους. Δεν αρκεί µόνο να γνωρίζουν ότι τηλεφωνώντας στο «15512» δεν απευθύνονται στο άγνωστο µε
βάρκα την ελπίδα. Απευθύνονται σε ανθρώπους, απευθύνονται,
στο Σώµα Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που θα βρεθεί δίπλα
τους.
Και το κάλεσµά µας είναι: Μη σκύψετε το κεφάλι σε κανέναν
που παραβιάζει την εργατική νοµοθεσία. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να προσβάλει την αξιοπρέπειά σας και την προσωπική σας
ηθική ακεραιότητα. Τώρα υπάρχει αγκωνάρι, υπάρχει µηχανισµός που και θέλει και µπορεί να σταθεί δίπλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, βάλτε µια τελεία τώρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …στον κόσµο της εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να είστε καλά. Δεν
ήθελα να διακόψω τον οίστρο και σας έδωσα δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δείχνετε πάντοτε ανοχή σε όλους
τους οµιλητές εσείς, κύριε Πρόεδρε. Και καλά κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βαρβιτσιώτης
έχει τον λόγο για να ολοκληρώσουµε µε τους οµιλητές.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας αυτή τη συνεδρίαση νοµίζω πως
είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι εµβληµατικές διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου τελικά πριν λίγο αποσύρθηκαν. Ό,τι, δηλαδή, καινοτόµο και δραµατικό µπορούσε να εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο, τελικά, βρίσκεται γράµµα κενό περιεχοµένου. Διότι
όπως από την αρχή επισηµάναµε, ότι θα προσκρούσει σε αντιδράσεις που ξεπερνάνε αυτή την Αίθουσα, τελικά οδηγήθηκε η
Κυβέρνηση και η Υπουργός στο να αποσύρει και µάλιστα, χωρίς
να δικαιολογήσει επαρκώς αυτή την απόσυρσή της.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι χαρακτηρίζει έναν επιτυχηµένο Υπουργό Εργασίας; Διότι είστε νέα και στα υπουργικά έδρανα και
στα δηµόσια πράγµατα της χώρας. Τον χαρακτηρίζουν δύο βασικά νούµερα: Πόσοι άνθρωποι έχουν σταθερή δουλειά και ποιες
είναι οι µέσες αποδοχές που έχουν.
Εσείς έχετε καταφέρει σήµερα η πλειονότητα των εργαζοµέ-
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νων να µην βρίσκονται σε σταθερές δουλειές, αλλά να βρίσκονται σε ευέλικτες µορφές εργασίας. Είναι η πρώτη φορά στη
χώρα µας που έχει γίνει αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πόσο να αντέξουµε ακόµα!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Φωτίου, σας παρακαλώ.
Έχετε αυτοαναιρεθεί τόσες πολλές φορές στον δηµόσιο λόγο
σας, ώστε θα σας παρακαλούσα να είστε πιο εγκρατής.
Είναι η πρώτη φορά που έχουµε περισσότερους εργαζόµενους σε ευέλικτες µορφές εργασίας. Και αν δεν υπήρχε αυτή η
επιτυχία στον τουρισµό, η οποία οφείλεται και σε εσωτερικούς,
αλλά και σε εξωγενείς λόγους, θα βλέπαµε ότι η κατάσταση στον
χώρο της εργασίας θα ήταν ακόµα χειρότερη.
Το δεύτερο νούµερο είναι οι µέσες απολαβές. Σήµερα έχετε
καταφέρει να έχετε εργαζοµένους των 360 ευρώ, να δηµιουργείτε τη γενιά των 360 ευρώ, µία γενιά χωρίς καµµία προοπτική
και µία γενιά η οποία, δυστυχώς, δεν έχει στον ορίζοντά της καµµία ελπίδα. Γιατί ακόµα κι αν καταφέρει να ξεκολλήσει από τις
αµοιβές των 360 ευρώ, τελικά θα µπει σε µια άλλη κατηγορία που
θα γίνει συνέταιρός της το κράτος. Διότι, µε τον νόµο Κατρούγκαλου έχετε φέρει τέτοια αλλαγή στα ελεύθερα επαγγέλµατα,
ώστε να έχουµε ρεκόρ διαγραφών ελευθέρων επαγγελµατικών
µέσα στη χρονιά που πέρασε. Ρεκόρ διαγραφών! Κλείνουν βιβλία
σωρηδόν και δεν υπάρχει καµµία ελπίδα επιστροφής στην αγορά
εργασίας γι’ αυτόν που κλείνει τα βιβλία του. Ή θα πάει στη
µαύρη εργασία ή θα αποχωρήσει. Και δεν ξέρω πώς τελικά θα
καταφέρει να επιζήσει.
Δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, βρίσκεστε µπροστά σε µια ωρολογιακή βόµβα έτοιµη να σκάσει και εσείς θέλετε να µας πείσετε
ότι κάνετε µεγάλες µεταρρυθµίσεις. Πραγµατικές µεταρρυθµίσεις θα κάνατε αν καταφέρνατε να δηµιουργήσετε καινούργιες
δουλειές στους κλάδους και στους χώρους στους οποίους θα
µπορούσαν αυτές οι δουλειές να έχουν µακρά διάρκεια, να έχουν
αυτήν τη µορφή του sustainability που λέµε.
Και ποιες είναι αυτές; Αυτές είναι στις νέες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, όµως, οι ρυθµοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ είναι τραγικοί.
Έχετε καταφέρει να βαλτώσετε σχεδόν όλα από τα είκοσι τέσσερα επιχειρησιακά προγράµµατα. Το 2016 το έχετε κλείσει µε
30% κάτω από το στόχο της απορρόφησης. Και, βέβαια, από τις
δράσεις που προκήρυξε η δική σας η Κυβέρνηση να µην έχει
απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ.
Τέτοιες θέσεις εργασίας θα ήταν στις Σκουριές στη Χαλκιδική,
την επένδυση που πολεµάτε µε νύχια και µε δόντια, παρ’ ότι ο
Πρωθυπουργός σας έχει βάλει τώρα το πουκάµισο της επιχειρηµατικότητας δήθεν και ανακαλύπτει επενδύσεις που έχουν γίνει
και έχουν προγραµµατιστεί στο παρελθόν. Μάλιστα, επισκέπτεται τις επιχειρήσεις και εντυπωσιάζεται για το πώς κάποιοι επένδυσαν στην Ελλάδα, γιατί ο ίδιος δυναµίτιζε όλο το προηγούµενο
διάστηµα. Και βέβαια εντυπωσιάζεται όταν πάει στην εταιρεία
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» και βλέπει ότι έχει γίνει µια επένδυση, την
οποία µε πολύ κόπο προσπαθήσαµε να φέρουµε. Εντυπωσιάζεται για το ύψος της επένδυσης που έχει γίνει και λέει: «Πω, πω
και βάλατε λεφτά στην Ελλάδα;». Όταν πάει και βλέπει νέους επιχειρηµατίες, τι θα τους πει; Θα τους πει ότι σήµερα υπάρχουν
κίνητρα για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στη χώρα, ότι
έχετε άρει τα γραφειοκρατικά εµπόδια, ότι έχετε αξιοποιήσει το
πακέτο Γιούνκερ, το οποίο διαφηµίστηκε, φτιάχτηκε για την Ελλάδα, το αξιοποίησαν όλες οι άλλες χώρες κι εσείς δεν έχετε καταφέρει να εντάξετε παρά ελάχιστα δηµόσια έργα; Τίποτα άλλο!
Και βγήκε µε µια άγνοια ο σκιώδης Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής σας, ο κ. Φλαµπουράρης, να µας πει ότι το «business plan»
είναι «έσοδα - έξοδα συν». «Έσοδα - έξοδα συν».
Δεν έχει διαβάσει ένα «business plan» στη ζωή του; Δεν ξέρει
ποια είναι η επιχειρηµατική προοπτική;
Και, βέβαια, το κορυφαίο, «Θέσεις εργασίας στην Αττική, Ελληνικό». Έχετε πάρει τον διαγωνισµό έτοιµο, τελειωµένο από την
πρώτη µέρα που αναλάβατε την Κυβέρνηση -δυόµισι χρόνια τώρα- και κωλυσιεργείτε διαρκώς. Δεν έχετε αφήσει ούτε µία µέρα
που να µην κωλυσιεργείτε. Έχει υπογράψει το Υπουργείο Πολιτισµού µε την ανάδοχο εταιρεία µνηµόνιο, το οποίο δεν τηρείται
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και ένα έργο που χρειάζεται η χώρα, δεν γίνεται.
Θα σας πω, κυρία Υπουργέ, για τις νέες στρατιές ανέργων που
δηµιουργείτε. Προχθές βρέθηκα στα Σπάτα µε κάποιους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων. Με ρώτησαν ένα πράγµα: «Τι λες;
Θα ξεκινήσει το Ελληνικό µπας και δουλέψουµε ή να κλείσουµε
τα βιβλία και να πουλήσουµε το αυτοκίνητο;». Αυτό έχετε καταφέρει. Και αυτοί δεν είναι οι µεγαλοαστοί, δεν είναι οι άνθρωποι
που λέτε ότι εµείς υποστηρίζουµε, δεν είναι οι µεγαλοεπιχειρηµατίες. Είναι οι µεροκαµατιάρηδες. Και αυτούς τους έχετε οδηγήσει σε αδιέξοδα.
Αν δεν αλλάξετε γραµµή, αν δεν κάνετε πράξη πραγµατικά
αυτή τη στροφή στην επιχειρηµατικότητα, αν δεν αξιοποιήσετε
τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα, δυστυχώς
όσες παρεµβάσεις και να κάνετε, όσους ελεγκτές και να βγάλετε
στον δρόµο, ό,τι και να δηµιουργήσετε σε µηχανισµούς ελέγχου
της εργασίας, δεν θα καταφέρετε πραγµατικά να δηµιουργήσετε
αυτό που πρέπει, δηλαδή περισσότερο εισόδηµα στους εργαζόµενους, περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και πάνω από όλα
µια γενιά που µπορεί να ελπίζει.
Δυστυχώς, η ιδεοληψία σας αλλά και η ανικανότητά σας δεν
νοµίζω ότι µας δίνει την ελπίδα ότι θα δηµιουργηθεί αυτό όσο
παραµένετε στην εξουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με συγχωρείτε, κύριε
Λοβέρδο. Θα προηγηθεί η κυρία Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι από εκεί. Υπουργός είστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και Βουλευτής είµαι. Δεν το έχασα ακόµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Είστε Υπουργός του νοµοσχεδίου
που συζητάµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άµα θέλετε
το θυµάστε ότι είµαι ακόµα Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Φαντάζοµαι ότι δεν ξεχάσατε πως
είστε Υπουργός.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο ο κ. Βαρβιτσιώτης. Πρέπει κανείς να αυτοσυγκρατείται. Όµως, και οι ανθρώπινες αντοχές έχουν όρια. Πράγµατι δεν όφειλα να πω «πόσο να αντέξουµε ακόµα» από αυτά που
άκουσα, που προσβάλουν την κοινή λογική, την αριθµητική των
µικρών παιδιών κ.λπ.. Όµως, παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να ξέρω
σε τι έχω αυτοαναιρεθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα έρθω στο Βήµα,
αλλά πριν θέλω να σας ζητήσω τον λόγο επί της διαδικασίας.
Μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μας είπατε ότι τη συζήτηση «κατά την
πρακτική» θα κλείσει η Υπουργός. Μπορείτε να µας πείτε ποια
είναι αυτή η πρακτική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λοβέρδο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θα δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για να µην το κάνουµε αυτό κατάσταση, σήµερα ας γίνει. Δεν θα χαθεί ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι τελείως αντιπαραγωγικό αυτό τώρα. Πάρτε τον λόγο. Σας έδωσα τον λόγο.
Ελάτε στο Βήµα και τελειώσαµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θέτω θέ-
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µα Κανονισµού.
Ας πάει και το παλιάµπελο -δεν θα πάθουµε κάτι- ας γίνει σήµερα αυτό. Πρακτική, πάντως, δεν είναι, διότι όταν ακόµη περιµένετε -και εσείς και εµείς- την κυρίως οµιλία του αρµόδιου
Υπουργού, µετά υπάρχει κύκλος συζητήσεων. Σήµερα για λόγους άλλους, µιας αναγκαίας οικονοµίας του χρόνου, να το δεχτούµε. Αυτό, πάντως, δεν είναι πρακτική, όπως µου είπατε. Αυτή
είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Ας σώσουµε
το αµπέλι της διαδικασίας και ας αφήσουµε το παλιάµπελο.
Ελάτε στο Βήµα για την οµιλία σας, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου από την πλευρά του
Υπουργείου Εργασίας έχει στοιχεία επικαιρότητας, πέρα από
αυτά που αφορούν στα θέµατά του. Και έχει στοιχεία επικαιρότητας γιατί εναγωνίως η Κυβέρνηση το συνέδεσε µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κι εκεί, στη ΔΕΘ, από την πλευρά των πολιτικών δυνάµεων που
ασκούν σήµερα την κυβερνητική εξουσία, σταθερά τα τελευταία
πέντε χρόνια έχουµε δει να παίζεται ένα παιχνίδι στο οποίο βγάζουν κέντα, κέντα της κοροϊδίας.
Θυµάµαι το 2012. Θυµάµαι το 2013, τα πρώτα δύο χρόνια της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ. Θυµάµαι την περσινή χρονιά, το 2016 -κάνω µια υπέρβαση- που ως Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ήταν στη Θεσσαλονίκη, τον διασυρµό τους πραγµατικά µε τα θέµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όπου ο
Πρωθυπουργός της χώρας, άκουσον-άκουσον, πιθανολογούσε
1000% ή ούτε µία στο εκατοµµύριο -δεν θυµάµαι τι αριθµούς
έδινε- να βγει µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που
δεν θα την ήθελε. Θυµάµαι να ευτελίζεται µιλώντας αυστηρά σε
µια δηµοσιογράφο που αντιµετώπιζε πρόβληµα ανεργίας.
Σε αυτή τη συγκυρία φέρατε άρον-άρον ένα σχέδιο νόµου
εδώ. Και αυτά που σας είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου χθες και εγώ
υπογράµµισα, ότι δεν περάσατε το σχέδιο νόµου από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, είναι η απόλυτη απόδειξη. «Το
στείλαµε», λέτε. Θα σας τα πει η κ. Χριστοφιλοπούλου µετά. Ναι,
το στείλατε, αλλά σε χρόνους τέτοιους που να µην επιτρέπονται
οι νόµιµες προκοινοβουλευτικές διαδικασίες. Κρίµα. Κρίµα γιατί
και µε τα όσα έγιναν µε τις αποσύρσεις διατάξεων, για τις οποίες
θριαµβολογούσατε τις προηγούµενες µέρες και η συγκεκριµένη
περίπτωση άρον-άρον το σχέδιο νόµου εδώ χωρίς τη νοµοθετικά
προβλεπόµενη γνώµη της ΟΚΕ µετά από τη σύννοµη προκοινοβουλευτική διαδικασία, αποκαλύπτουν ότι το είχατε ανάγκη για
επικοινωνιακούς σκοπούς.
Και ας πούµε τώρα τα πιο χοντρά πολιτικά: Θυµόµαστε όλοι κι εσείς της Πλειοψηφίας κι εµείς της Αντιπολίτευσης- τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα σχετικά µε εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα στη ΔΕΘ του 2014. Και αντηχούν στα αυτιά όλων µας -δυστυχώς για σας και στα αυτιά του ελληνικού λαού- οι δεσµεύσεις
του τότε Αρχηγού της αντιπολίτευσης για κατώτατο µισθό 751
ευρώ, για την επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης κ.λπ..
Και τον Σεπτέµβριο του 2015 ακούσαµε τα περί «παράλληλων
προγραµµάτων», που φυσικά δεν υπήρξαν.
Δεν είναι µόνο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι εξαγγελίες που
δεν επαληθεύονται. Είναι και το ύφος των εξαγγελιών. Αληθοφανής ανειλικρίνεια, επίπλαστη εγκαρδιότητα, προσωπείο ενός
νέου, δήθεν ειλικρινούς, πολιτικού που ενδιαφέρεται -δήθεν και
πάλι- για τα λαϊκά στρώµατα.
Και σήµερα, επιστρέφει πάλι στον τόπο του πολιτικού αυτού
εγκλήµατος ο κύριος Πρωθυπουργός µε τον κυνισµό που διαθέτει -περίσσια κυνισµού- για να πει αυτά που θα πει και τα οποία,
λίγο ή πολύ, και εσείς και εµείς και όλοι γνωρίζουµε.
Και ακόµη, σε µια απόπειρα κάτι να πείτε, επιχειρείτε όχι να
αξιοποιήσετε, αλλά να εκµεταλλευτείτε την επίσκεψη του Γάλλου
Προέδρου στη χώρα. Και η πολιτική σας ανυπαρξία σάς κάνει να
αυτοβυθίζεστε σε νεφελώδεις υποσχέσεις που διακινούνται επικοινωνιακά, ότι από αυτή την επίσκεψη κάτι το πάρα πολύ καλό
θα βγει που έχει να κάνει µε την ταλαιπωρία του ελληνικού λαού,
ενώ ξέρουµε πάρα πολύ καλά -και οι έµπειροι και οι λιγότερο έµπειροι και οι άπειροι πολιτικοί- ότι από µηχανής θεοί δεν υπάρχουν.
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Ο Εµµανoυέλ Μακρόν δεν µπορεί να σας σώσει. Όµως, ακόµη
κι αν µπορούσε κάτι να προσφέρει, ο κ. Τσίπρας δεν είναι ικανός
να το πάρει. Έχει αποτύχει ως διεθνής παραστάτης της χώρας
απολύτως, αποδεδειγµένα. Και ο παγκόσµιος εξευτελισµός µας
κατά την επίσκεψη Οµπάµα και νωπός είναι και δεδοµένος. Πρέπει να καταλάβετε ότι µε τη νοοτροπία του καταφυγίου άκρη δεν
θα βγάλετε, πουθενά δεν θα οδηγηθείτε.
Θα του αναφέρει, άραγε, ο Πρωθυπουργός πόσο απαράδεκτα
µεταχειρίζεται τις επενδύσεις στο Ελληνικό και τις Σκουριές; Ως
γνωστόν οι Γάλλοι Πρόεδροι -και όχι µόνον οι Γάλλοι Πρόεδροιστις επισκέψεις τους πρωτεύοντα θέµατα έχουν τα επιχειρηµατικά των χωρών τους, την οικονοµία τους. Εδώ, ως εταίρος, ως
συνοµιλητής ο κύριος Πρωθυπουργός θα του πει πώς συµπεριφέρεται σε µείζονες επενδύσεις που είναι ακόµα ή στα σκαριά ή
δίνουν µια µάχη µε αντίθετους ανέµους, κάνουν µια πλεύση µε
αντίθετους ανέµους;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να πω µια τελευταία φράση
για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου. Οι αυταπάτες που καλλιεργούνταν και καλλιεργούνται από συγκροτήµατα Τύπου κατά
καιρούς -και στις δικές µας περιόδους αλλά και στη δική σας περίοδο, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης- είναι κάλπικες. Τα
προβλήµατα των χωρών δεν λύνονται από διµερείς επαφές, που
πρέπει να γίνονται αρκεί να µπορεί µια κυβέρνηση να αξιοποιήσει
σωστά. Όµως, το να ανεβάζεις τις προσδοκίες, οδηγεί τους πολίτες σε νέο γύρο πολιτικών απογοητεύσεων.
Ακόµη -θέµα των ηµερών- τι άλλο κάνει αυτός ο εικονικός
Πρωθυπουργός πάνω στην πολιτική του απελπισία, στην πολιτική
του απόγνωση; Χωρίς να καταλάβει ότι αυτογελοιοποιείται, είχε
το θράσος να παρουσιαστεί ως πολιτικός διάδοχος και κληρονόµος του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ πρόκειται για πολιτική
αγυρτεία φαραωνικών διαστάσεων. Εσείς τον άνθρωπο αυτόν,
οι προκάτοχοί σας, οι πρόγονοί σας, οι πατέρες σας και οι µητέρες σας στο κόµµα σας, τον στείλατε ειδικό δικαστήριο. Εσείς
βυσσοδοµείτε εναντίον του, αναφέροντας ότι καταστρέψαµε τη
χώρα στα χρόνια της διακυβέρνησής µας. Και τώρα έχετε ξεπεράσει τα όρια κάθε πολιτικού εκφυλισµού και προσπαθείτε να
ψαρέψετε καµµιά ψήφο σε θολά νερά, θεωρώντας ότι απευθύνεστε στον ελληνικό λαό σαν να απευθύνεστε σε Οτεντότους,
απευθύνεστε στον ελληνικό λαό σαν να απευθύνεστε σε ανθρώπους που δεν έχουν νοηµοσύνη.
Θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας:
Εσείς αυτά περί Ανδρέα Παπανδρέου τα αποδέχεστε; Εσείς λέτε
«ναι» τώρα, εκ των υστέρων, κάνοντας αυτοκριτική; Εσείς συµφωνείτε µε αυτές τις πολιτικές παρεµβάσεις του Αρχηγού σας;
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ούτε ο Γάλλος Πρόεδρος ούτε το πλιάτσικο στη µνήµη του Ανδρέα Παπανδρέου
ούτε η Διεθνής Έκθεση θα σας σώσουν. Τα θαύµατα έχουν τελειώσει, γιατί έχει τελειώσει η επιρροή της κοροϊδίας.
Για το σχέδιο νόµου η κ. Χριστοφιλοπούλου έκανε µια σειρά
παρεµβάσεων στη Διαρκή Επιτροπή υπογραµµίζοντας θετικά
στοιχεία του σχεδίου νόµου. Στα αρνητικά που έχει και τα οποία,
επίσης, τόνισε, είχε την πολιτική γενναιοδωρία - όπως την έχει η
παράταξή µας- να πει, µε αυτό συµφωνούµε, µε το άλλο συµφωνούµε.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Όταν είχα φέρει στη Βουλή τον
ν.3846/2010 για την εργασιακή ασφάλεια, που είναι ο πρώτος
νόµος -οι δικηγόροι το ξέρουν- ο οποίος ρύθµισε τα θέµατα της
εργασίας που δεν ήταν κανονική, που είναι εκ περιτροπής, τις
διάφορες µορφές της εργασιακής ευελιξίας, πείτε µου τι είχατε
πει και πείτε µου τις διατάξεις που έχετε χρησιµοποιήσει και εσείς οι ίδιοι ως δικηγόροι. Πείτε µου µια λέξη που είχατε πει, δείχνοντας τότε πολιτική γενναιοδωρία. Ήσασταν στα κάγκελα.
Αυτός, όµως, ο νόµος έχει βοηθήσει. Τα δικά σας είναι υπό συζήτηση.
Και δεν είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µορφή κοροϊδίας
το να λέτε ότι αλλάξατε -άκουσα και τον εισηγητή σας- κακώς
κείµενα επί χρόνια µε τις πρώτες τριάντα δύο διατάξεις του σχεδίου νόµου και να έχετε κάνει δεκατρείς αλλαγές στον άθλιο
νόµο Κατρούγκαλου, τον οποίο ψηφίσατε και ζητωκραυγάζατε;
Είπα χθες ότι στο άρθρο 1 έχετε πέντε αλλαγές στον νόµο Κατρούγκαλου. Αυτά γιατί δεν τα λέτε; Στα είκοσι επτά άρθρα περί
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εργασιακών σχέσεων έχετε διαβάσει τι σας παρατηρεί -και για
το πρώτο κεφάλαιο και για το δεύτερο- η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής; Έχετε διαβάσει τι σας παρατηρεί για
το άρθρο 40 -που το υπερασπιστήκατε και οι Βουλευτές και το
Υπουργείο- για την ανάγκη εθελουσίας αποχωρήσεως, για να
γλιτώσουν οι εργαζόµενοι από προβλήµατα;
Έχετε διαβάσει τι σας λέει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών γι’ αυτή την προσχηµατικά φιλεργατική διάταξη σας, για τη
συγκεκριµένη υποχρέωση του εργοδότη να αποστείλει την εξώδικο δήλωση, να απειλείται µε πρόστιµα; Σας κάνει παρατηρήσεις για πάνω από πέντε περιπτώσεις διατάξεων. Δεν τα διαβάζετε καν τα κείµενα, δεν τα αντιµετωπίζετε.
Στο άρθρο 50 –το είπα χθες, απευθυνόµενος στον κ. Τσακαλώτο- την επιτοµή της κοροϊδίας, την καθ’ υπαγόρευση των δικηγορικών γραφείων που ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη ύλη,
την υπερασπίζεστε, ενώ ξέρετε. Η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής σάς λέει διάφορα, για το άρθρο 50 δεν σας λέει, αλλά
σας τα λέει η Αντιπολίτευση. Και δεν είµαι µόνο εγώ που τα λέω
που είµαι και του επαγγέλµατος. Και άλλοι συνάδελφοι πήραν
τον λόγο.
Τι λέτε µε το άρθρο 50; Ότι αποκτά µια δυνατότητα να κάνει
δικαστική διαδικασία περί εκδόσεως διαταγής πληρωµής, δηλαδή µια ανέξοδη και πολύ γρήγορη διαδικασία. Πράγµατι. Άρα
στην παράγραφο 4 -ρυθµίζοντας θέµατα που έχουν να κάνουν
µε τις σχετικές διαδικασίες- καταγράφετε κι εσείς το ένδικο µέσο
της ανακοπής. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Θα το ξέρετε πάρα πολύ
καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι µια διαδικασία πραγµατικά άχρηστη,
η οποία προσθέτει δικηγορική ύλη σε συγκεκριµένα δικηγορικά
γραφεία, ξοδεύει τον εργαζόµενο χωρίς αποτέλεσµα. Και επαίρεστε γι’ αυτό. Σας το σηµειώνουµε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα σάς το είπε από άλλη πλευρά. Εγώ
σας κάνω αυτού του είδους την παρατήρηση. Αµύνεστε µιας διάταξης κοροϊδίας, µιας διάταξης που απευθύνεται στη γραφειοκρατία των συνδικαλιστικών χώρων. Ούτε στους κανονικούς
συνδικαλιστές απευθύνεται ούτε στους εργαζοµένους.
Και µια και µιλάµε για συνδικαλισµό, τι απέγιναν οι δικοί σας
συνδικαλιστές οι οποίοι επί πέντε, έξι χρόνια της οικονοµικής κρίσης, είχαν πρωτεύοντες ρόλους στα µέσα ενηµέρωσης, στις διαδηλώσεις, στους προπηλακισµούς, στους ξυλοδαρµούς; Έχουν
εξαφανιστεί.
Κι ακόµα, βρήκατε µια λέξη να πείτε εδώ, που εισάγετε θεσµούς, υποτίθεται φιλεργατικούς; Ποιος θα τους ελέγχει αυτούς.
Έχετε πρόσωπο να µιλήσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε τα τόσα προβλήµατα; Εγώ το
έχω εποπτεύσει ένα εντεκάµηνο. Έχω ζήσει από κοντά τα τεράστια προβλήµατα που είχε µέχρι που έφυγα από το Υπουργείο
αυτό για να αναλάβω ακόµα πιο δύσκολα καθήκοντα. Έχετε σκεφθεί ότι χρειάζεται ένα πολύ αποτελεσµατικό Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας για να βγάλει εις πέρας αυτές τις πάρα πολλές
διατάξεις, τις πολυσχιδείς, τις γραφειοκρατικές, καθ’ υπαγόρευση των δικηγορικών γραφείων; Δεν το έχετε σκεφθεί. Εδώ
έρχεστε για να δηµαγωγείτε όχι για να µπαίνετε στην ουσία των
θεµάτων.
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είπα χθες, σε µια παρέµβασή
µου, ότι είστε ένα κόµµα εκτός πολιτικής γεωγραφίας και σας
κοιτάµε ως ενότητα, από το 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Εγώ δεν συµφωνώ µε τη Νέα Δηµοκρατία που λέει «ας αφήσουµε τι έλεγε πριν το 2015». Όχι! Όλα µαζί είναι το ένα σας, ως
πολιτικό υποκείµενο.
Είπα χθες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κείται εκτός ευρωπαϊκής πολιτικής γεωγραφίας. Εκτός της σχέσης και της αντίθεσης Αριστεράς και
Δεξιάς κείται στον χώρο της πολιτικής δηµαγωγίας.
Και σας συµβουλεύω να δείτε µια παλιά ταινία, την κωµωδία
του Κλωντ Λελούς, «Η περιπέτεια είναι περιπέτεια». Στο τέλος
της θα δείτε τις φωτογραφίες των πολιτικών σας εαυτών. Θα
δείτε τον πολιτικό σας εαυτό γεµάτο ασυναρτησίες, δηµαγωγίες,
αδεξιότητες και θράσος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Προτού αρχίσει να λειτουργεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης κάναµε µία δηµοσκόπηση, για να δούµε το επίπεδο
ικανοποίησης των πολιτών από το σύστηµα το οποίο αλλάζαµε.
Είναι το σύστηµα που επί δεκαετίες αφήνατε ανέπαφο οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που θέλετε να επιστρέψετε.
Αυτός ο νόµος, ο ν.4387/2016, δεν είναι νόµος Κατρούγκαλου,
είναι νόµος της Κυβέρνησής µας, που το Κοινοβούλιο µε την
ψήφο της πλειοψηφίας ανέλαβε την ευθύνη να θέσει σε ισχύ για
την αντιµετώπιση των παλιών προβληµάτων που σωρεύονταν, ευθύνη την οποία εσείς αποποιηθήκατε διαχρονικά και συνεχίζετε
να την αποποιείστε.
Οι σηµερινές διατάξεις που εισάγουµε, σε καµµία περίπτωση
δεν αφήνουν παλιά προβλήµατα, τα οποία πρέπει να ξαναβλέπουµε και να επιλύουµε.
Γι’ αυτόν τον λόγο, επιλύουµε το πρόβληµα των εργατικών
ατυχηµάτων, που από το 2012 επί της δικής σας κυβέρνησης, µε
τέσσερις νεκρούς στον ΟΣΕ, δεκαπέντε νεκρούς στη ΔΕΗ, σαράντα τραυµατίες στα ΕΛΠΑ, δεν είχαν κριθεί. Δεν είναι, εποµένως, κάτι που διορθώνουµε από τον νόµο Κατρούγκαλου.
Η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα είναι πρόβληµα το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια χρέη στους ασφαλισµένους, ιδίως από τον χώρο των µηχανικών, των οποίων τα
ασφάλιστρα τα διπλασιάσατε σχεδόν το 2011. Τα αυξήσατε σε
βαθµό που ήταν αδύνατο να τα ξεπληρώσουν οι άνθρωποι και
δηµιουργούσατε οφειλέτες. Το κάνουµε εµείς να αποσυνδέσουµε την ασφάλιση από την ιδιότητα, ώστε ο καθένας να καταβάλλει εισφορές όταν πραγµατικά έχει δραστηριότητα.
Η εξαγορά των πλασµατικών ετών προαιρετικής ασφάλισης,
που ήταν στην πέµπτη ασφαλιστική κατηγορία, πήγε στο µισό ως
κόστος για τους αγρότες. Από 1800 ευρώ σχεδόν, είναι 900 ευρώ
και πάνω σε αυτή την βάση των 900 ευρώ οι αγρότες εξαγοράζουν τα πλασµατικά έτη, για να έχουν επιτέλους και αυτοί, µαζί
µε την εθνική σύνταξη, ισονοµία και ένα καλύτερο επίπεδο αξιοπρεπών συντάξεων.
Με τις διατάξεις µας χορηγείται η σύνταξη στους φυλακισµένους, διότι αποτελούσε µεσαιωνική αντίληψη να καταργείς και
αυτό το δικαίωµα σε κάποιον που ήδη βρίσκεται σε δυσµενή
θέση όντας φυλακισµένος. Μια µεσαιωνική αντίληψη που καταργείται και χορηγείται πλέον σύνταξη και στους φυλακισµένους.
Καθιερώνουµε το απαράγραπτο στη λήψη της σύνταξης, που
µε τις διατάξεις που εσείς υπηρετούσατε παραγράφονταν, αν
περνούσαν τρία χρόνια από την ηµέρα που δηµιουργούνταν τα
δικαιώµατα για τη λήψη αυτών των συντάξεων.
Παρατείναµε τη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων στην
περίπτωση που δεν έχουν εγκαίρως κριθεί οι περιπτώσεις αυτές
από τις αρµόδιες επιτροπές των γιατρών. Βεβαίως, κακώς, από
παρανόηση θεωρώ, ειπώθηκε χθες ότι καταβάλλουν και παράβολο αυτοί που εξετάζονται από τα ΚΕΠΑ. Η παράταση, λοιπόν,
της χορήγησης των αναπηρικών γίνεται χωρίς κανένα παράβολο.
Καταργήσαµε τη ρήτρα θανάτου και τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος.
Επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται, ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα πω ότι
παρά τα ψεύδη που λέγονται, οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες
µέχρι 31-12-2014 δεν είχαν εκδοθεί ξεπερνούσαν τις εκατό τριάντα χιλιάδες, ενώ µετά από το 2015 είναι µόλις εξήντα χιλιάδες
και έχουν χορηγηθεί αρκετές από αυτές.
Και τώρα χορηγούνται και µε προσαύξηση, ιδίως στις συντάξεις του ΤΑΤ και γενικώς εκεί που έχουµε εισφορές µεγαλύτερες
από τις προβλεπόµενες εισφορές για τους λοιπούς ασφαλισµένους. Και γι’ αυτόν τον λόγο, δεν αποδέχθηκα και την τροπολογία
του κ. Σαρίδη.
Αυτή, λοιπόν, τη νέα εξέλιξη θα τη δείτε µόλις εκδοθούν οι
συντάξεις. Το πρώτο δείγµα της έκδοσης των νέων συντάξεων,
µε τις νέες διατάξεις του ν.4387, του νόµου που ισχύει πλέον για
την έκδοση των συντάξεων, έχουµε µία θετική απόδοση συντάξεων, δηλαδή παραπάνω ποσό σε ποσοστό 64,2% και µόλις το
35,8% αποδίδει µικρότερο ποσό σύνταξης σε σχέση µε τις παλιές
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διατάξεις. Από το ποσοστό αυτό, το µισό, το 50% µόνο, είναι µε
απώλεια σύνταξης από 1 έως 49 ευρώ.
Όσον αφορά τις επικουρικές, κύριε Βρούτση, µε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος, από 184 ευρώ που ήταν το 2014, σήµερα θα
είχαν φτάσει τα 105 ευρώ, µείωση 57,6% τουλάχιστον. Είναι µία
µείωση που θα συνεχιζόταν όσα χρόνια περνούσαν, δηλαδή,
κάθε χρόνο και µικρότερη σύνταξη, διότι αυτό είναι η ρήτρα µηδενικού ελλείµατος.
Όσον αφορά την εισφορά στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών
Υπαλλήλων, µιλάµε για ένα µετοχικό ταµείο το οποίο είχε 660
εκατοµµύρια το 2006 και µε τις παροχές που κάνατε, προκειµένου να εξαργυρώνετε ψήφους των µετόχων, κατέληξε να έχει το
µισό µετοχικό κεφάλαιο. Γιατί, στο µεταξύ, τριπλασιάσατε το µέρισµα που χορηγούσατε, για να είστε αγκιστρωµένοι στην εξουσία, την οποία διατηρούσατε µόνο µε τέτοιον τρόπο.
Εποµένως, όταν ξεκινάτε να συζητάτε, τουλάχιστον να διαβάζετε τις σχετικές διατάξεις, να τις αξιολογείτε και να τις αποτιµάτε µε δίκαιο τρόπο και σωστά. Μου κάνουν εντύπωση αυτά
που λέτε και για τα θέµατα οργανωτικής διάρθρωσης που προβλέπει ο νόµος, δίνοντας, µε εξουσιοδοτική διάταξη, στον Υπουργό την αρµοδιότητα να κάνει σχετικές αναδιαρθρώσεις
µέχρι τον Δεκέµβριο του 2017, για τους µήνες που υπολείπονται
και µέχρι να ολοκληρωθεί το οργανόγραµµα του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι στον όγδοο µήνα λειτουργίας,
όταν ακόµα και στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και σε κάθε άλλη χώρα, πέρασαν πέντε χρόνια
να γίνει αυτή η οποιαδήποτε σχετική εκκίνηση λειτουργίας τέτοιων φορέων, πόσω µάλλον ενός φορέα ο οποίος αναδιαρθρώνεται από τη βάση του σε όλα τα επίπεδα, όταν από το 2008 και
για εννιά έτη το ΕΤΑΑ δεν πέτυχε να κάνει οργανόγραµµα.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ήταν εκείνο το µέσο και
η πλατφόρµα, κύριε Μηταράκη, µέσω των οποίων έγινε ένας
πλούσιος και πολύµηνος διάλογος µε τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τους οποίους
από τούτη τη θέση θέλω να ευχαριστήσω. Πρέπει να τους τιµήσουµε τους υπαλλήλους και τα στελέχη αυτού του φορέα, που
δίνουν µία µεγάλη µάχη για να λειτουργήσει αυτό που ποτέ δεν
λειτουργούσε στο παρελθόν, που είχε στρεβλώσεις, αντιφάσεις
και αδικίες.
Είκοσι εννιά εκατοµµύρια µητρώα έπρεπε να γίνουν δεκαπέντε
εκατοµµύρια εν τέλει. Διότι αυτή η πολυδιάσπαση και η πολυνοµία δεν είχε καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Αυτά κάνουµε και άλλα πολλά για τα οποία θα απολογηθούµε
και µε σχετικό σηµείωµα που θα εκδώσουµε µε τη συµπλήρωση
των οκτώ µηνών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για
να µιλάµε µε πραγµατικά αποτελέσµατα, ώστε και οι δικοί σας
οµάδα αλήθειας να αρχίσει επιτέλους να µιλάει επί των πραγµατικών δεδοµένων, τα οποία –αποδεικνύουµε- ότι δεν έχουν καµµία σχέση µε όλα όσα λέτε όλες αυτές τις µέρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος και µετά για τρία λεπτά
θα µιλήσουν ο κ. Βρούτσης και η κ. Χριστοφιλοπούλου και στο
τέλος θα µιλήσει η κυρία Υπουργός.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Και εγώ θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είχαµε πει ότι θα µιλήσουµε όλοι οι εισηγητές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης -και χθες και σήµερα- παρακολουθήσαµε ένα παιχνίδι αριθµών και µια βολική αντιπαράθεση. Και η Κυβέρνηση έδειχνε αριθµούς και οι Βουλευτές της
συγκυβέρνησης και οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το ποια ήταν η ανεργία το 2014, ποια είναι σήµερα, για
το ύψος των µισθών, για το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει για
την αδήλωτη εργασία.
Είναι µια βολική αντιπαράθεση, γιατί ακριβώς θέλει να συγκα-
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λύψει µια πραγµατικότητα για την οποία βεβαίως ευθύνεται η σηµερινή Κυβέρνηση. Αλλά αυτοί οι οποίοι δηµιούργησαν το υπόβαθρο ήταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, µε τις πολιτικές τις οποίες υλοποίησαν.
Και αυτή η πραγµατικότητα τι λέει; Γενικευµένη µείωση των µισθών στον ιδιωτικό αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. Γενίκευση των
ελαστικών µορφών εργασίας, µερική απασχόληση. Ένας οµιλητής της Νέας Δηµοκρατίας λίγο πριν µίλησε για το θαύµα του
τουρισµού. Ποιο είναι το θαύµα του τουρισµού, όταν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν δεκατέσσερις διαφορετικές µορφές συµβάσεων εργασίας, που βασιλεύει η εντατικοποίηση και η ασυδοσία
των εργοδοτών, που βασιλεύει η απληρωσιά στον κλάδο αυτόν;
Αυτό είναι δικό σας παιδί, κύριε Βαρβιτσιώτη. Είναι δικό σας
παιδί οι εργολαβίες. Είναι δικό σας παιδί οι συµβάσεις χρόνου
και έργου.
Αυτή η εργασιακή ζούγκλα είναι κατά κύριο λόγο έργο της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και σήµερα ως δολοφόνοι
ξαναγυρνούν στον τόπο του εγκλήµατος. Και τους έπιασε τώρα
ο πόνος τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας για το πού
πήγαν οι µισθοί, πόσο γενικεύτηκε η µερική απασχόληση, όταν
εσείς τα εφαρµόσατε αυτά, όταν εσείς τα νοµοθετήσατε. Και
τώρα κλαίτε; Αυτά, όµως, είναι κροκοδείλια δάκρυα για να συγκαλύψετε ότι πιέζετε την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έγκληµα
πολύ πιο γρήγορα.
Και είπατε, κύριε Βρούτση: «Φέρτε το νέο συνδικαλιστικό νόµο
που περιορίζει την απεργία και τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και
θα το ψηφίσουµε και µε τα δύο χέρια». Να, τι θέλετε, να βάλατε
ακόµη περισσότερο εµπόδια. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σας. Θέλετε να διαµορφωθεί ένα ακόµη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη
δράση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Μιλάτε υποκριτικά για τη µείωση της φορολογίας και κρύβετε
ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να µειωθούν οι φορολογικοί
συντελεστές στους επιχειρηµατικούς οµίλους, για να αυξήσουν
ακόµη περισσότερο την κερδοφορία τους, να γίνουν ακόµη πιο
ανταγωνιστικοί. Και όλα τα υπόλοιπα περί δήθεν πόνου για τις
συνθήκες των εργαζόµενων είναι υποκριτικά.
Βεβαίως, αυτό το σύστηµα το οποίο διαµόρφωσε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όχι µόνο το διατήρησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αλλά το πήγε και ένα βήµα παραπέρα, φροντίζοντας
να ολοκληρώσει το έγκληµα. Όπως ολοκλήρωσε το έγκληµα µε
την κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, έτσι
σήµερα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης θα ολοκληρώσει
και το άλλο έγκληµα - µιλάµε για την απελευθέρωση της αγοράς
εργασίας- καταργώντας ό,τι έχει πλέον αποµείνει, αυτά τα ελάχιστα, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, για να γίνει
ακόµα πιο φθηνός και αναλώσιµος ο εργαζόµενος.
Και βεβαίως κάποιοι από τους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ φρονίµως
ποιώντας δεν σήκωσαν τους τόνους. Αλλά, κάποιοι άλλοι παρουσίασαν ως επανάσταση όλα αυτά τα µέτρα που αλλάζουν τις
συνθήκες στην αγορά εργασίας, που προστατεύουν τους εργαζόµενους. Αλήθεια, σε ποιον τα πουλάτε όλα αυτά; Άνθρακες
είναι ο θησαυρός των µέτρων που φέρνετε.
Σας το είπαµε και χθες, σας βάλαµε πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα, στα οποία δεν µπορέσατε να απαντήσετε ή µάλλον επιβεβαιώσατε τους φόβους τους οποίους είχαµε.
Και είναι άνθρακες ο θησαυρός για την προστασία των εργαζοµένων, όταν έχετε απασφαλίσει στην κυριολεξία την ασυδοσία
των εργοδοτών µε το νοµοθετικό πλαίσιο που έχετε διαµορφώσει, όταν έχετε αλλάξει και τον Πτωχευτικό Κώδικα. Και αυτό
είναι δικό σας έργο, γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση φοβήθηκε
να ολοκληρώσει την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα, που επί
της ουσίας όταν µια επιχείρηση «βαράει κανόνι», αυτοί που έχουν
προτεραιότητα στον πλειστηριασµό είναι οι τράπεζες, είναι µετά
οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία και στο τέλος αν αποµείνει
κάτι, πάει στους εργαζόµενους, παρ’ ότι σε αυτούς µπορεί να
χρωστάει η επιχείρηση αυτή τα µαλλιά της κεφαλής τους σε δεδουλευµένα. Και όµως µένουν τελευταίοι και δεν θα πάρουν και
τίποτα.
Και σας προκαλούµε! Ορίστε, αλλάξτε τον Πτωχευτικό Κώδικα, φέρτε πρώτα τους εργαζόµενους να ικανοποιούνται, που
είναι απλό, δεν θα αλλάξετε την ουσία του καπιταλιστικού συ-
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στήµατος, δεν µπορείτε να το κάνετε µε τις ανώνυµες εταιρείες
και έχετε δίκιο σε αυτό. Τα χέρια ψηλά. Γι’ αυτό ακριβώς δεν
φέρνετε ούτε τον βασικό µέτοχο ούτε τα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να µπορούν να διεκδικούν από τα περιουσιακά τους στοιχεία οι εργαζόµενοι. Έχετε αποκλείσει τις ανώνυµες εταιρείες.
Άρα από ποιον εργοδότη θα διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία;
Από αυτόν που έχει µια προσωπική εταιρεία, µια Ο.Ε., µια Ε.Ε.,
από τις µικρές, ενώ τις ανώνυµες εταιρείες τις αφήνετε στο απυρόβλητο. Και δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί αν θέλουµε να µιλήσουµε επί της ουσίας, πρέπει να ονοµαστικοποιηθούν οι µετοχές για να ξέρουµε ποιος είναι ο βασικός µέτοχος, που αυτό ανατρέπει εκ του συστάδην τον βασικό πυρήνα
του καπιταλιστικού συστήµατος µε την ανώνυµη µετοχική εταιρεία. Γι’ αυτό δεν µπορείτε να το κάνετε και γι’ αυτό δεν το κάνετε. Γιατί ακριβώς θέλετε να υπηρετήσετε τα συµφέροντα των
ανώνυµων εταιρειών, των µετοχικών εταιρειών, τα συµφέροντα
του συστήµατος του καπιταλιστικού. Στο όνοµα αυτών θυσιάζετε
τα εργατικά δικαιώµατα.
Έτσι µέσα από αυτή τη διαδικασία µπορεί να µην είναι στις
προθέσεις σας, γιατί εµείς δεν κάνουµε δίκη προθέσεων µε αυτό
που βάλατε να διεκδικούν τα περιουσιακά στοιχεία του εργοδότη, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Ακόµα µεγαλύτερη συγκέντρωση στην αγορά, µονοπώληση από τους µεγάλους οµίλους
γιατί οι µικροί θα πεταχτούν απ’ έξω.
Τα στοιχεία τα σηµερινά που δηµοσιεύει η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
τι λένε; Ότι στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούµενοι είναι το 28%,
όταν ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 14%, όταν στη
Γερµανία είναι 8% και στη Γαλλία 10%. Θέλετε ουσιαστικά να
συρρικνώσετε το κοµµάτι των αυτοαπασχολούµενων και των µικρών επιχειρήσεων προς όφελος των µεγάλων µονοπωλιακών
οµίλων. Αυτό ξεκίνησε η Νέα Δηµοκρατία µε την απελευθέρωση
της αγοράς και µε το λεγόµενο άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, αυτό θα συνεχίσετε εσείς µε την υλοποίηση περαιτέρω
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και µε τα διάφορα άλλα µέτρα τα
οποία παίρνετε.
Από αυτή την άποψη εµείς σας προκαλέσαµε, δεχθείτε τις τροπολογίες του ΚΚΕ. Όχι ότι θα αλλάξουν την κατάσταση, ότι θα
φέρουν τα πάνω κάτω, ότι θα γίνει κάτι το επαναστατικό, αλλά
τουλάχιστον θα δώσουν περισσότερα εργαλεία στα χέρια των
εργαζόµενων να παλέψουν από καλύτερες θέσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους.
Και ποιος φταίει, αλήθεια, γι’ αυτή την κατάσταση; Φταίνε
µήπως οι δανειστές; Φταίει η τρόικα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο Σόιµπλε που έχουν αυτές τις παράλογες απαιτήσεις; Και
βεβαίως φταίνε, αλλά δεν είναι αυτοί, γιατί θα ήταν εύκολοι αντίπαλοι. Ποιος φταίει; Φταίει το ίδιο το σύστηµα που επιβάλλει
αυτά τα µέτρα. Ο ίδιος ο Σύνδεσµος Ελληνικών Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών απαιτεί αυτά τα µέτρα στην αγορά εργασίας,
είναι δικές του απαιτήσεις όλες αυτές οι ανατροπές. Και δεν γίνεται µόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται παντού.
Αναφέρθηκε κάποιος προηγούµενος οµιλητής, συσκοτίζοντας,
όµως, την πραγµατικότητα, σε ένα δηµοσίευµα που εγώ θα το
επικαλεστώ. Είναι προχθεσινό δηµοσίευµα, της Τρίτης, στην
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και θα το καταθέσω και στα Πρακτικά: «Γερµανία: Η µεταρρύθµιση της Γερµανίας στα εργασιακά το 2002
είχε ως αποτέλεσµα από 4,1 εκατοµµύρια που ήταν το 2002 αυτοί που είναι µε mini jobs, σήµερα να είναι 7,5 εκατοµµύρια και
να αµείβονται µέχρι 450 ευρώ».
Αυτό είναι το αποτέλεσµα, φτηνός εργαζόµενος, αναλώσιµος
και αντικατάσταση των συλλογικών συµβάσεων, των κλαδικών
συµβάσεων, µε επιχειρησιακές συµβάσεις.
Χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού µόνο
που δεν λιποθύµησε µε το «θαύµα» στην Ισπανία, πόσο µείωσε
την ανεργία. Ως παράδειγµα µιλάµε για την Ισπανία. Τι ξέχασε
να πει; Ότι από το 2015 το 90% των νέων συµβάσεων που υπεγράφησαν ήταν προσωρινής απασχόλησης και –προσέξτε!- το
από αυτές ήταν µιας εβδοµάδας διάρκειας, δηλαδή συµβάσεις
µιας εβδοµάδας που µειώνουν την ανεργία. Γιατί άνεργος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται όποιος δεν έχει δουλέψει έστω και
µία ώρα σε εβδοµαδιαίο επίπεδο. Όσοι έχουν δουλέψει τουλάχι-
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στον µία ώρα, θεωρούνται εργαζόµενοι. Λοιπόν, αυτό έκανε η
Ισπανία, µε αποτέλεσµα η µερική απασχόληση εκεί να είναι στο
26,1% και να είναι το δεύτερο ποσοστό των µερικά απασχολούµενων. Να το «θαύµα» της µείωσης της ανεργίας, µοιράζοντας
τις θέσεις εργασίας σε περισσότερα πρόσωπα και γενικεύοντας
τη µερική απασχόληση.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι αυτά τα µέτρα τα οποία πήραν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις και συνεχίζετε κι εσείς, είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρηµατικών οµίλων και η κερδοφορία τους. Σε αυτόν
ακριβώς τον βωµό θυσιάζετε τα εργατικά δικαιώµατα, θυσιάζετε
το ύψος των µισθών και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,
γιατί ακριβώς η ένταση του βαθµού εκµετάλλευσης είναι και ο
µοναδικός παράγοντας που θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα, η
µοναδική πηγή του καπιταλιστικού κέρδους. Δεν µπορεί από πουθενά αλλού να βγει το καπιταλιστικό κέρδος. Μόνο από τον εργαζόµενο άνθρωπο βγαίνει. Έτσι, λοιπόν, η ένταση του βαθµού
εκµετάλλευσης αυξάνει και τα καπιταλιστικά κέρδη. Το καπιταλιστικό κέρδος, λοιπόν, επί της ουσίας είναι ο δολοφόνος των µισθών, των εργατικών δικαιωµάτων, των ασφαλιστικών δικαιωµάτων, της αύξησης της ανεργίας και σε αυτόν πρέπει να στοχεύσουµε.
Βεβαίως επειδή, ακριβώς, µπαίνουµε στην ουσία του ζητήµατος, είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της εγκληµατικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής είπε:
«Κάτω τα χέρια από το κέρδος». «Μην πειράζετε το καπιταλιστικό
κέρδος», είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της φασιστικής
Χρυσής Αυγής. Είναι φυσιολογικό αυτό, όταν έχουν δηµιουργήσει δουλεµπορικά γραφεία για να νοικιάζουν εργαζοµένους της
πείνας και εργαζόµενους χωρίς δικαιώµατα και να τους πουλάνε.
Γι’ αυτό ακριβώς και καταφεύγουν σε αυτόν τον πρωτόγνωρο και
εµετικό αντικοµµουνισµό. Γιατί, βεβαίως, τους είναι από τη µια
µεριά εφιάλτης η φωτογραφία µε τη σηµαία µε το σφυροδρέπανο να καρφώνει στην καρδιά το τέρας του ναζισµού για τη
λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, αλλά και γιατί ξέρουν πολύ
καλά ότι µόνο η ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας, µπορεί
να διασφαλίσει τα δικαιώµατα του ανθρώπου, µπορεί να διασφαλίσει το δικαίωµα στη ζωή, µπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των
λαϊκών αναγκών. Γι’ αυτό, ακριβώς, µε νύχια και µε δόντια, σκυλιάζουν πραγµατικά, όταν ακούνε έστω και τη λέξη «κοµµουνισµός».
Από αυτή την άποψη -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεείχε απόλυτο δίκιο ο κ. Τσακαλώτος εχθές, που έλεγε ότι τα
µέτρα αυτά είναι µέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από
την κρίση και για την ανάπτυξη. Έτσι, λοιπόν, ο αναλώσιµος εργαζόµενος, ο εργαζόµενος χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, που αποτελεί τον βασικό παράγοντα στήριξης της
καπιταλιστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, είναι αυτό το
οποίο θέλετε να κάνετε, είναι αυτό το οποίο θέλετε να επιβάλλετε, γιατί δεν µπορεί να γίνει αλλιώς.
Έτσι, τελειώνοντας, εµείς το λέµε πολύ καθαρά, δεν πρέπει
να έχουν καµµιά αυταπάτη οι εργαζόµενοι ότι µε τέτοια ηµίµετρα
θα αλλάξει η κατάστασή τους. Πρέπει να αξιοποιήσουν το σύνολο των όπλων που διαθέτουν και να οργανώσουν την πάλη
τους, για να µπορέσουν να προστατεύσουν τα δικαιώµατά τους,
να µη χειροτερεύσει ακόµη περισσότερο η κατάσταση και να
διεκδικήσουν αποκατάσταση των απωλειών. Όµως αυτό µπορεί
να γίνει αποτελεσµατικό όπλο στα χέρια των εργαζοµένων, όταν
εντάσσονται και σηµαδεύουν τον πραγµατικό ένοχο, όταν αυτή
την πάλη την εντάσσουν σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές,
για να πάρει η ίδια η εργατική τάξη την εξουσία στα χέρια της,
να ανατρέψει το καπιταλιστικό σύστηµα και να οικοδοµήσει τον
σοσιαλισµό-κοµµουνισµό. Αυτή είναι η µοναδική διέξοδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Παρακαλώ να διευκολύνετε τη διαδικασία, γιατί το νοµοσχέδιο
είναι τεράστιο.
Κύριε Βρούτση, επιµένετε να µιλήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, θέλω τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δύο λεπτά από τη θέση σας, κύριε Βρούτση.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά; Ο ένας
ένα λεπτό, ο άλλος δύο, ο άλλος τρία, ο άλλος τέσσερα; Η ελαστικότητα είναι διαπιστωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει η ελαστικότητα είναι διαπιστωµένη από την πλευρά του Προεδρείου σήµερα. Σας παρακαλώ!
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας. Δεν πάει µε µια σειρά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τελευταίος µιλάω εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πρώτος µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, θα
µιλήσετε για δύο λεπτά από τη θέση σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου χρωστάτε και
τέσσερα λεπτά για να υπερασπιστώ δύο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον τόκο τον κρατάω
για άλλη µέρα. Για σήµερα έχετε δύο λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Θα µου δώσετε επτά λεπτά, αλλιώς
να κατέβω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είπαµε ότι θα πάρετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υποστηρίξω δύο τροπολογίες, που είναι από πριν από τον κ. Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, σας παρακαλώ, διευκολύνετε τη διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, να µην ευχαριστούµε. Να ευχαριστήσουµε την κυρία Υπουργό για τις δύο
τροπολογίες που έκανε δεκτές. Αξιολόγησε, πραγµατικά, ότι
ήταν επείγουσες διαδικασίες. Είναι η νοµοθετική ρύθµιση για την
τροποποίηση της αποπληρωµής των οφειλών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, που προέρχονται από συναφθέντα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά τα έτη 1993-1996 µέσω του
ελληνικού δηµοσίου.
Η άλλη είναι νοµοθετική ρύθµιση, η οποία επιδιώκει την αναστολή ποινικής δίωξης σε βάρος των υπευθύνων, καθώς η αναβολή της εκτέλεσης ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της ή η διακοπής της, εφόσον πρόκειται για οφειλές
των δήµων και των περιφερειών που έχουν ρυθµιστεί. Είναι δύο
αιτήµατα χρόνων.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ έτσι σκόρπια, γιατί έτσι κι
αλλιώς ενδελεχώς αναλύσαµε το νοµοσχέδιο. Έχει θετικό πρόσηµο, αλλά δεν µπορείς να µένεις έτσι, όταν αυτές τις δύο µέρες
ακούς τέτοια πράγµατα, µπορώ να πω και ανέκδοτα καµµιά φορά
από τους συνάδελφους της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακούστε τώρα. Αποκλείσατε φορείς από τον διάλογο είπε συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας. Οι τριάντα δύο φορείς που
συµµετείχαν στην ακρόαση την Τρίτη, ποιοι ήταν; Ξέρετε, όµως,
οι φορείς ήταν θετικοί και γι’ αυτό δεν τους βολεύει να το αναφέρουν. Ήταν τριάντα δύο οι φορείς για πρώτη φορά.
Πριν από µια ώρα το νοµοσχέδιο ήταν κενό γράµµα, ασήµαντο, κοροϊδία, επικοινωνιακό και µετά από µια ώρα µας λέει ο κ.
Βαρβιτσιώτης «αποσύρατε πίσω ουσιαστικές και καινοτόµες διατάξεις». Εδώ, πραγµατικά, σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω -και εδώ να
απευθυνθώ προσωπικά στον κ. Βρούτση- τα εξής: Μπορείτε να
µας πείτε µέχρι το 2013, αν οι επιθεωρήσεις εργασίας είχαν αυτοκίνητα; Είχαν καύσιµα; Τα συνδικάτα έβαζαν τα καύσιµα για να
κάνουν ελέγχους. Εµείς σήµερα δίνουµε 7.600.000 ευρώ για
αυτόν τον σκοπό και µας λέτε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο-φύλλο
συκής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να παραδειγµατιζόµαστε από τα λάθη µας, για να γινόµαστε χρήσιµοι. Είπαν
κάποιοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν διαβάσατε το νοµοσχέδιο. Εγώ διαφωνώ. Το νοµοσχέδιο το διαβάσατε πολύ καλά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και γι’ αυτό
και δεν τοποθετηθήκατε επί της ουσίας. Γιατί η γραµµή σας ήταν
να αποδοµήσετε αυτό το νοµοσχέδιο, που προσπαθεί να βάλει
ένα λιθαράκι για να µην περιαυτολογώ, σε όλα αυτά τα δεινά που
εσείς δηµιουργήσατε τα προηγούµενα χρόνια. Είχατε πρόταση;
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Την παρουσιάσατε; Ήρθατε να µας πείτε «διορθώστε αυτό ή
κάντε αυτό»; Δεν έχετε πρόταση. Άρα για άλλη µια φορά δείξατε
την γύµνια σας.
Εγώ σας έκανα και µια πρόταση στην αρχική µου τοποθέτηση
ότι καλό θα ήταν –θα ήταν µια άµεση «συγγνώµη» στον ελληνικό
λαό- να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Έτσι θα αποδεικνύατε ότι,
πραγµατικά, αναγνωρίζετε τα λάθη, που πραγµατικά εξαθλίωσαν
τον ελληνικό λαό.
Νοµίζετε ότι τώρα πλέον σας πιστεύει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε
δύο χρόνια κατέστρεψε τη χώρα; Σταµατήστε επιτέλους αυτό το
παραµύθι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Επιτέλους δεν κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, που έχει βιώσει στο πετσί του τις ανισόρροπες πολιτικές σας! Τους εαυτούς σας κοροϊδεύετε.
Ακόµα, κύριε Βρούτση, δεν έχει στεγνώσει το µελάνι, όταν καταργήσατε τον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία υφαρπάζοντας 7 δισεκατοµµύρια. Μάθαµε και µιλάµε για τα δισεκατοµµύρια λες και
είναι στραγάλια. Υφαρπάξατε 7 δισεκατοµµύρια από τους δύο
οργανισµούς, που ήταν οι µοναδικοί οργανισµοί κοινής ωφελείας. Τους καταργήσατε και δεν µας λέτε τίποτα. Κλείσατε εκατοντάδες σχολεία και νηπιαγωγεία και ήρθαµε εµείς µετά από
δεκαπέντε χρόνια, να ανοίξουµε τα σχολεία την πρώτη µέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, τα
σχολεία…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: …µε πλήρη σύνθεση, µε όλα τα βιβλία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
ένα λεπτό.
Το 2011, το 2012 περιµέναµε την ανάπτυξη. Λέγατε ότι έρχεται
η ανάπτυξη το 2013, το 2014. Είδατε εσείς καµµιά ανάπτυξη;
Εµείς φυσικά δεν την είδαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, κύριε Βρούτση, για να δούµε αν είδατε καµµιά ανάπτυξη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εµείς φυσικά δεν την είδαµε.
Καταφέρατε το ακατόρθωτο και είναι σοβαρό αυτό, κύριε
Πρόεδρε. Φέρατε τον ενεργό οικονοµικά πληθυσµό ίσα-ίσα µε
τον ανενεργό. Αυτά κάνατε. Μας παραδώσατε µια χώρα µε ισοζύγιο δύο εργαζόµενους-έναν συνταξιούχο και µας µιλάτε για
ασφαλιστικό σύστηµα; Κόψατε ακόµα και το Ταµείο Ανεργίας.
Σας το είπα και προχθές.
Μη µιλάτε για οµαδικές απολύσεις, γιατί ήσασταν ο πρώτος σας το λέω και θα σας δώσω το δικαίωµα να απαντήσετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, δεν
είναι ώρα για να διευθύνετε τη συζήτηση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: …που µε το π. δ.94/2014 ξεκινήσατε
τις οµαδικές απολύσεις στα ΚΤΕΛ.
Κύριε Μηταράκη, προχθές ξεκινήσατε να µας λέτε για κάποιους νόµους. Κάπου σταµατήσατε, γιατί είδατε προφανώς ότι δεν
σας έπαιρνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαρδάκη, θα
βάλετε µία τελεία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κλείνω µε αυτό.
Οι νόµοι 4002, 4024, 4046, 4093 -για να µην κάνω και κανένα
λάθος- 3845 και 3986 ήταν οι νόµοι που εξαθλίωσαν τον ελληνικό
λαό. Κόψατε µισθούς, κόψατε συντάξεις, κόψατε επιδόµατα και
µάλιστα αναδροµικά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ποιου έτους είναι ο νόµος που είπατε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Να σας πω και κάτι άλλο -και τελειώνω µε αυτό- για να δείτε ποιες ήταν οι κοινωνικές ευαισθησίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώστε κύριε συνάδελφε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κόψατε το επίδοµα τοκετού σε γυναίκες, γιατί έπρεπε, λέει, για να δικαιούνται το επίδοµα τοκετού,
να γεννούν στον δρόµο ή στο χωράφι. Και µιλάτε για κοινωνική
πολιτική.
Ακούστε! Είστε οι θύτες και όχι τα θύµατα και αυτό πρέπει να
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το καταλάβετε και να ζητήσετε µια µεγάλη συγγνώµη από τον
ελληνικό λαό. Πρέπει να υπερψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, που
βάζει ένα λιθαράκι για την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόµενου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βρούτσης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Πετρόπουλος υπέπεσε σε ολέθριες αντιφάσεις και ψέµατα προς την ελληνική
Βουλή και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγµή απουσιάζει. Ήθελα
να ακούσει αυτά που θα πω, αλλά δυστυχώς έχει φύγει.
Είπε προς τον ελληνικό λαό ότι οι επικουρικές συντάξεις δίνονται. Και ρωτάω: Από 1-1-2015 οι εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες
παγωµένες συντάξεις πώς δίνονται, αφού δεν έχει βγει µαθηµατικός τύπος, κυρία Υπουργέ Εργασίας; Πιστεύω ότι θα απαντήσετε εσείς µετά.
Δεύτερον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις χθες το Eurogroup είπε ότι παγώνει τη δόση στην Ελλάδα των 800 εκατοµµυρίων ευρώ, επειδή λόγω ανικανότητας δεν έχουν αποδοθεί τα
5,4 εκατοµµύρια ή µέρος αυτών προς τους οφειλέτες του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πότε το είπε; Ποιο παγώνει;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ρωτάω το εξής: Αυτά τα λεφτά, κύριε
Πρόεδρε, γιατί δεν πάνε προς τους δικαιούχους των τριακοσίων
χιλιάδων συντάξεων;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Στοιχεία έχετε; Αν έχετε, να τα καταθέσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και πάω στο επόµενο.
Έκανε µία απαράδεκτη δήλωση ο κ. Πετρόπουλος. Άφησε να
εννοηθεί ότι µέχρι το 2019 θα διορθώσει τις συντάξεις, θα τις αυξήσει, τη στιγµή που την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα κοπούν δύο
µε τρεις συντάξεις.
Έρχοµαι τώρα προς την κυρία Υπουργό. Εγώ δεν ξέρω την πολιτική διαδικασία και είναι πρωτόγνωρη για εµένα να κλείνει η
Υπουργός τη συζήτηση. Όµως θέλω να πω ότι εγώ αυτό το µεταφράζω ως πολιτική υπεκφυγή ή πολιτική δειλία, διότι δεν θα
υπάρξει αντίλογος. Λείπουν τώρα οι Βουλευτές, δεν υπάρχουν
άλλοι οµιλητές, άρα σε ό,τι πει η Υπουργός δεν θα έχει αντίλογο.
Αυτή είναι η δηµοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ! Την αντιπαρέρχοµαι.
Ακούστε όµως. Άδειο το πουκάµισο, κυρία Υπουργέ. Σήµερα
διασυρθήκατε προσωπικά για ακόµη µία φορά. Αποσύρατε τις
εµβληµατικές σας διατάξεις µέσα από το νοµοσχέδιο, στο οποίο
φέρατε και µέχρι τώρα, πριν από λίγο, και την προσωπική σας
τροπολογία. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Υπουργός απέσυρε µόλις έφερε -αυτό δεν έχει προηγούµενο- την προσωπική τροπολογία, την τετρασέλιδη τροπολογία
περί δόλου µαζί µε τις άλλες διατάξεις του νόµου που απέσυρε.
Αυτό κάτι σηµαίνει. Μας επιβεβαιώνει ότι είναι πρόχειρο. Δεν
θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ουσιαστικά
είναι µια οπισθοχώρηση εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Θέλω να πω και κάτι ακόµη, το οποίο θεωρώ, επίσης, σοβαρό.
Επειδή αυτή η συζήτηση ήταν κατ’ εξοχήν ένα ζήτηµα για την εργασία, παρ’ ότι ήταν ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, θα ήθελα να
πω στον κ. Πετρόπουλο ότι είναι το δέκατο έβδοµο ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο σε δεκαεννέα µήνες. Κάθε µήνα διορθώνουν τον
νόµο Κατρούγκαλου. Περίπου κάθε µήνα και ένα νοµοσχέδιο για
τον Κατρούγκαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε τελεία, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατέθεσα έναν πίνακα σχετικά µε το
ότι παραλάβαµε την αδήλωτη εργασία στο 40% και την παραδώσαµε στο 13%. Πέρασαν δύο ηµέρες και η Υπουργός δεν απάντησε, πρώτον, γιατί τρία χρόνια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μπορεί να απαντήσει
τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …δεν έχει ξαναεµφανίσει τα στοιχεία
και δεύτερον, ποιο είναι το ύψος της αδήλωτης εργασίας σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
ισότητα. Επειδή θα τοποθετηθώ και επί των τροπολογιών του κ.
Βαρδάκη και επί της δικής µας τροπολογίας, ζητώ ισότητα των
όπλων, ζητώ τουλάχιστον τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε όλοι ίσες δυνατότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ας ξεκινήσω µε τις τροπολογίες.
Θεωρώ ότι και οι δυο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον
κ. Βαρδάκη είναι θετικές και εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, δεν πρόκειται να πούµε ότι δεν ψηφίζουµε κάτι θετικό, επειδή
το φέρνει η Κυβέρνηση και είµαστε Αντιπολίτευση. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, κυρίες Υπουργοί, η τροπολογία της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έχει ένα φλέγον, κοινωνικό, άδικο
ζήτηµα, ένα από τα πάρα πολλά ανοµήµατα του τερατουργήµατος που είναι ο νόµος Κατρούγκαλου, που αφορά τις χήρες.
Ακούσαµε εδώ, κύριε Πρόεδρε, τον κ. Πετρόπουλο που έχει
φύγει, να λέει ότι το ζήτηµα θα προκύψει το 2019. Σας παρακαλώ
θερµά, κυρία Υπουργέ, δεχθείτε τον σύλλογο που έχουν συναπαρτίσει αυτές οι γυναίκες, για να σας πουν οι ίδιες περί τίνος
πρόκειται, τι ζουν και πώς φτωχοποιούνται. Επειδή και δικοί σας
Βουλευτές έστειλαν το θέµα, παρακαλώ θερµά, έστω και την τελευταία στιγµή να κάνετε δεκτή την τροπολογία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που αφορά τις χήρες, αλλά αφορά και τη
δυνατότητα οι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ, να έχουν µια αξιοπρεπή
ρύθµιση οφειλών. Νοµίζω ότι αυτά τα δύο ζητήµατα είναι µείζονα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της
κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι προχωρώ πολύ γρήγορα στα θέµατα.
Περνώ τώρα στο δίλεπτο-τρίλεπτο που έχω για να σχολιάσω,
κλείνοντας αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι σαφές ότι ούτε θέλατε τον κοινωνικό διάλογο και ούτε
τον επιδιώξατε, γιατί τελευταία στιγµή φωνάξατε και ακούσαµε
τριάντα φορείς µέσα σε ένα απόγευµα.
Σας παρακαλώ θερµά, να µη µας λέτε ότι στείλατε στην ΟΚΕ.
Ο νόµος λέει τι χρειάζεται η ΟΚΕ, για να µπορέσει να υπάρξει η
ουσιαστική διαδικασία της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου από
τις δικές της υπηρεσίες και της συζήτησης στο πλαίσιο της ΟΚΕ
όλων των φορέων, εργοδοτικών και εργατικών. Καταλαβαίνετε,
κυρία Υπουργέ, και είµαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει τον νόµο.
Για το νοµοσχέδιο που στείλατε στην ΟΚΕ, εάν θέλατε κοινωνικό
διάλογο ουσίας και απόψεις ουσίας από τους κοινωνικούς εταίρους, επεξεργασµένες λέει ο νόµος -και ο κ. Βαρδάκης, που είναι
εισηγητής και ως συνδικαλιστικό στέλεχος που ήταν το γνωρίζει
πολύ καλά- ότι χρειάζονται τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν έως
και σαράντα. Άρα µη µας λέτε αυτά τα πράγµατα. Δεν θέλατε.
Φάνηκε ότι θέλατε τελευταία στιγµή να φέρετε κάποιες θετικές
διατάξεις, για να «µπαλώσετε» την κατάσταση, για να µπορεί ο
κ. Τσίπρας να πάει στην ΔΕΘ και να πει κάτι, γιατί όπως είπα πριν,
ο βασιλιάς είναι γυµνός.
Κλείνοντας, εγώ αναρωτιέµαι κάτι τελευταίο. Τι ήταν αυτό που
σας έκανε να αποσύρετε µια κατά τα άλλα θετική διάταξη; Γιατί
την αποσύρατε; Μιλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη διάταξη για τη διαβούλευση. Πάλι για τη διαβούλευση εντός της
πρωτοβάθµιας µονάδας που είναι η κάθε επιχείρηση, που υπάρχει από τον δικό µας νόµο, τον οποίο επεκτείνατε και εµείς είπαµε
ότι είναι σωστό. Είναι σωστό, διότι έχει νόηµα οι εργαζόµενοι να
µπορούν, πραγµατικά, να αποδεικνύουν ότι έλαβαν γνώση της
διαβούλευσης και ότι έγινε πραγµατικά.
Γιατί, λοιπόν, αποσύρθηκε αυτό; Εγώ θέλω να µου πείτε. Σας
ρώτησα και πριν κατ’ ιδίαν, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να το θέσω
αυτό στο κλείσιµο του νοµοσχεδίου, γιατί θεωρώ ότι είναι ντροπή
και αποδεικνύει ακριβώς ότι αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε τελευταία
στιγµή, να «µπαλώσει» αυτά που δεν «µπαλώνονται». Μας ακούει
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κόσµος, µας ακούν συνταξιούχοι, νέοι άνθρωποι. Όσον αφορά
στις µικροθετικές διατάξεις, ξαναλέω ότι εµείς θα σταθούµε θετικά στις θετικές, αλλά όταν µια θετική διάταξη τελευταία στιγµή
την παίρνεις και την αποσύρεις, κάτι συµβαίνει. Υποχρεούστε,
κυρία Υπουργέ, να µας πείτε γιατί, και να δώσετε στη Βουλή των
Ελλήνων τη διασφάλιση και τη διαβεβαίωση ότι θα τη φέρετε
αυτή τη διάταξη και πότε θα τη φέρετε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, φέραµε τις τέσσερις
τροπολογίες. Τις απορρίψατε. Εάν, πράγµατι, έχετε πρόθεση να
συµβάλλετε ως Κυβέρνηση στην καταβολή των δεδουλευµένων
ως απαράβατη υποχρέωση του όποιου εργοδότη, τότε οφείλετε
να δείτε τι είναι αυτό που λείπει και δεν υλοποιείται το αυτόφωρο
για τη µη καταβολή των δεδουλευµένων.
Γιατί δεν υλοποιείται; Τι επικαλούνται οι εισαγγελείς; Επικαλούνται ακριβώς αυτό που σας λέµε, τη δήλη ηµέρα, που µέσα
από την τροπολογία µας αυτό αντιµετωπίζεται.
Εσείς λέτε ότι ο νόµος το προβλέπει. Όµως αυτό επικαλούνται
και δεν υλοποιούν το αυτόφωρο, µε αποτέλεσµα κανείς να µην
πληρώνει και κανείς να µην έχει καµµιά ποινή.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζήτηµα. Εάν, πράγµατι, λοιπόν θέλετε,
πρέπει να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία µας.
Όσον αφορά το Εταιρικό Δίκαιο, µιλάµε για την επέκταση της
ευθύνης στους µετόχους, και λέτε ότι το Εταιρικό Δίκαιο για τις
α.ε. είναι τέτοιο, που όπως φαίνεται δεν διασφαλίζει την απαράβατη υποχρέωση της καταβολής των δεδουλευµένων.
Τρία χρόνια παρακολουθείτε, όµως, ανώνυµες εταιρίες, που
έχουν ακριβώς την ίδια πρακτική απέναντι στους εργαζόµενους.
Πτωχεύουν, πάµπλουτοι οι µέτοχοι και ο βασικός µέτοχος, και οι
εργαζόµενοι στην κυριολεξία στον δρόµο.
Εδώ ενώ φέραµε τροπολογία συγκεκριµένα για την ευθύνη
τους, εσείς λέτε ότι δεν µπορείτε να την κάνετε αποδεκτή. Άρα
στο απυρόβλητο οι α. ε., να µην πληρώνουν, να κάνουν τις παραβάσεις και οι εργαζόµενοι να µη βρίσκουν ποτέ το δίκιο τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, εάν το Εταιρικό δίκαιο είναι έτσι, να
το αλλάξετε. Να µας πείτε τι άλλο προτείνετε εσείς, για να µπορέσουν οι εργαζόµενοι να διασφαλίσουν αυτό που λέµε «το αυτονόητο». Το χθεσινό αυτονόητο να καταβάλλεται ο µισθός
στους εργαζόµενους για τη δουλειά που προσέφεραν, σήµερα
είναι αδιανόητο και εσείς δεν το διασφαλίζετε µε την µη αποδοχή
των τροπολογιών µας.
Το Πτωχευτικό Δίκαιο, σας το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, είναι δικό σας έργο. Τελευταίοι οι εργαζόµενοι.
Γιατί δεν το αλλάζετε αυτό; Δεν είναι δεδουλευµένα; Από αυτά
δεν ζει η οικογένεια του εργαζόµενου; Από αυτά δεν πληρώνει
το ενοίκιό τους και τα υπόλοιπα; Από αυτό δεν ζουν τα παιδιά
τους; Γιατί θα πρέπει να είναι τελευταίοι και να αναζητούν µέσα
από αυτόν τον κυκεώνα του δικαίου που έχετε δηµιουργήσει το
αυτονόητο, να πάρουν τα λεφτά τους, τα δεδουλευµένα τους και
τις υπόλοιπες απαιτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι
η εργατική τάξη δεν µπορεί να συµβιβαστεί µε τις ανατροπές
ούτε στα εργασιακά ούτε στα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Δεν συµβιβάζεται µε την εργασιακή ζούγκλα, µε την απλήρωτη και την
ανασφάλιστη εργασία. Δεν συµβιβάζεται µε την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Δεν συµβιβάζεται µε τη λογική του µικρότερου κακού, που εσείς εδώ µέσα -και οι µεν και
οι δε οι προηγούµενοι και οι νυν- εφαρµόζετε.
Οργανώνει τον αγώνα της, παρά τις δυσκολίες που συναντά,
για κάλυψη των απωλειών, για υπογραφή συλλογικών συµβάσεων µε αυξήσεις στους µισθούς, µε επιβολή άλλων όρων εργασίας. Ο αγώνας τους χρειάζεται να πάρει ανατρεπτικά χαρακτηριστικά.
Μπροστά θα βρείτε εµπόδια στην υλοποίηση αυτού που έχετε
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δεσµευτεί για τον συνδικαλιστικό νόµο. Θα βρείτε εµπόδια για
να κωδικοποιήσετε το εργατικό δίκαιο µε όλες αυτές τις ανατροπές που έχουν συµβεί µέχρι σήµερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν είχατε ζητήσει τον λόγο, αλλά εντάξει έχετε δύο
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα το έκανα, κύριε
Πρόεδρε, εάν δεν έκαναν χρήση όλοι οι εισηγητές και οι ειδικοί
αγορητές. Δεν θα το είχα κάνει. Θα το σεβόµουν. Θα είµαι σύντοµος παρ’ όλα αυτά.
Κάποιοι δεν άκουσαν φαίνεται σε αυτή την Αίθουσα ότι υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωµής για πρώτη φορά. Δεν άκουσαν
ότι µπορεί να την εκτελέσει ο εργαζόµενος σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη. Δεν άκουσαν για το επίδοµα ανεργίας, που
ήταν άγνωστη δουλειά για αυτόν που δεν πληρώνεται. Το ξαναλέω, µας ακούνε πολλοί άνθρωποι που έχουν να πληρωθούν
µήνες. Γιατί άκουσα, πολλοί εδώ µέσα να λένε ότι µας ακούει κόσµος. Ναι µας ακούει κόσµος που έχει να πληρωθεί δύο, τρεις,
πέντε, δέκα, είκοσι µήνες.
Δεν άκουσαν ότι τον σκόπελο του Αρείου Πάγου, που ήταν
«ήξεις, αφήξεις», τον ξεπεράσαµε µε ειδική νοµολογία τον Ιούλιο.
Δεν άκουσαν ότι η ατέρµονη δικαστική διαδικασία που κράταγε
χρόνια, περιορίζεται σε εξήντα µέρες, επί αναβολής σε τριάντα
ηµέρες και η συζήτηση σε τριάντα µέρες. Δεν άκουσαν ότι για
πρώτη φορά, λοιπόν, το δικαίωµα του εργαζόµενου κατοχυρώνεται και θωρακίζεται.
Τελειώνω και λέω το εξής: Χθες, κύριε Πρόεδρε, βγήκαν δύο
δηµοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν επτά µονάδες διαφορά. Είχε
συνηθίσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε 18%, 19% διαφορά.
Έτσι της έλεγε ο κ. Μαραντζίδης. Και τρώει το χαστούκι, όπου
δικοί τους δηµοσκόποι τους δίνουν 6%, 7%, 7,5% µονάδες διαφορά. Υπάρχει µεγάλη ταραχή στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για την οποία δεν ευθυνόµαστε εµείς. Να µάθει να
αντιπολιτεύεται σοβαρά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε. Εύφηµο µνεία στον κ. Παπαχριστόπουλο για την τήρηση του
χρόνου όχι για τις δηµοσκοπήσεις.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, µε κάποια στοιχεία για την ευρύτερη οικονοµική και
πολιτική συγκυρία µέσα στην οποία έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι αυτό θα µας επιτρέψει και την κρισιµότητα της
παρέµβασης, να κατανοήσουµε και την αντίληψη που το διαπνέει.
Είναι σαφές πως η ελληνική οικονοµία περνάει σε µια φάση
δυναµικής ανάκαµψης. Αυτές δεν είναι δικές µου εκτιµήσεις, δεν
είναι εκτιµήσεις µελλοντικές. Είναι µια πραγµατικότητα, που στηρίζεται σε συγκεκριµένα δεδοµένα.
Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίµηνο του
2017 δείχνουν µια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% σε σχέση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Έχουµε µια σηµαντική αύξηση στις
εξαγωγές άνω του 20% τον Μάιο του 2017 σε σχέση µε τον Μάιο
του 2016 και µια σηµαντική αύξηση των επενδύσεων το πρώτο
τρίµηνο του 2017 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2016.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά, γιατί δεν θέλω να µπω ξανά σε
µια συζήτηση µε αριθµούς, -κι εδώ ίσως έχει δίκιο ο οµιλητής του
ΚΚΕ, ότι κάνουµε µια διαρκή αντιπαράθεση των αριθµών και κάποιος που παρακολουθεί τη συζήτηση, δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι ακριβώς συζητάµε- όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν
αυτά που ισχυρίστηκα τις προηγούµενες φορές, ότι δηλαδή οι
διακόσιες χιλιάδες και πλέον θέσεις εργασίας µειώθηκαν κατά
την περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η σεισµική ανατροπή στη σχέση µεταξύ της πλήρους εργασίας και
της µερικής απασχόλησης συνέβη την περίοδο 2013 - 2014 και
ότι η πραγµατική συρρίκνωση των µισθών και νοµοθετικά αλλά
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και στην αγορά συνέβη και πάλι την περίοδο 2013 - 2014. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι τώρα είµαστε σε µια φάση σταθεροποίησης
σε σχέση µε τους µισθούς. Προσέχω πάρα πολύ τις εκφράσεις
µου, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηµιουργείται ένας θόρυβος όµως µέσα στην Αίθουσα και η
πραγµατικότητα πολλές φορές µας ξεπερνάει. Πριν από λίγο η
ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε το ποσοστό της ανεργίας για τον Ιούνιο του
2017. Είναι ακόµη χαµηλότερο από αυτά που συζητούσαµε όλες
αυτές τις ηµέρες. Είναι 21,2%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η
ανεργία παραµένει εξαιρετικά υψηλή στη χώρα. Ωστόσο έχουµε
µια πολύ σηµαντική και πολύ σταθερή µείωση της ανεργίας και
αυτή τη στιγµή γυρίσαµε περίπου στην ανεργία, που ήταν προς
τα τέλη του 2011. Φαίνεται, δηλαδή, ότι αρχίζουµε και κερδίζουµε το χαµένο έδαφος που διαµορφώθηκε στην κρίση.
Ξαναλέω ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα παραθέτω για τη δηµιουργία εντυπώσεων αλλά για να πω τα εξής: Αυτή ακριβώς τη
στιγµή που υπάρχει η θετική δυναµική, αυτή η τάση ανάκαµψης
της οικονοµίας, που οι δείκτες δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα,
είναι ακριβώς αυτή η στιγµή που πρέπει να γίνει παρέµβαση σε
ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, σε ό,τι αφορά την προστασία της εργασίας, για να µην ξαναγυρίσουµε σε ένα µοντέλο ανάπτυξης, που γνωρίσαµε τις προηγούµενες δεκαετίες, που
συµπίεζε την εργατική προστασία και τα εργατικά δικαιώµατα,
την ίδια στιγµή που ευηµερούσαν οι αριθµοί, για να µην ξαναγυρίσουµε σε αυτό το µοντέλο ανάπτυξης, που οι αριθµοί ευηµερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν, για να µπορέσουµε να κάνουµε πράξη αυτή η ευηµερία που σηµειώνεται στους δείκτες, να
περάσει στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων. Γι’ αυτό νοµίζω
ότι αυτή η χρονική στιγµή είναι κατάλληλη για να κάνουµε αυτή
τη συζήτηση για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, που δεν νοµίζω ότι κάποιος µέσα σε αυτή την Αίθουσα µπορεί να πει ότι δεν ενισχύει
τα εργατικά δικαιώµατα, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Δεν µπορεί όµως κανείς διαβάζοντας τις διατάξεις, να
µην καταλάβει ότι είναι µια παρέµβαση υπέρ του κόσµου της εργασίας.
Γι’ αυτό αυτή η στιγµή είναι κατάλληλη για να κάνουµε αυτή
τη συζήτηση, και όχι γιατί είναι πριν τη ΔΕΘ, όχι για να γεµίσει
κανένα «καλάθι» ή για επικοινωνιακά παιχνίδια ή για να δηµιουργήσει καπνούς κ.λπ..
Είναι κρίσιµη η στιγµή, για να θέσουµε και πάλι ορισµένες δικλίδες ασφαλείας στον κόσµο της εργασίας, που βίωσε στα χρόνια της κρίσης τα δεδοµένα να αµφισβητούνται. Είναι αυτή η
κρίσιµη στιγµή, για να θωρακίσουµε το πλαίσιο, για να µην ξαναγυρίσουµε σε ένα µοντέλο ανάπτυξης που όξυνε τις κοινωνικές
ανισότητες.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, νοµίζω ότι δεν χωρεί αµφιβολία ότι
είναι ένα νοµοσχέδιο θετικό σε κάθε του ρύθµιση για τους εργαζόµενους, για τους ασφαλισµένους. Κινείται σε τρεις κεντρικούς
άξονες. Είναι οι ρυθµίσεις για το ασφαλιστικό, που λύνουν καθηµερινά προβλήµατα, χρόνια προβλήµατα και διευθετούν πάγια
αιτήµατα των ασφαλισµένων. Είναι οι εργασιακές ρυθµίσεις για
την αδήλωτη, την υποδηλωµένη και την απλήρωτη εργασία και
είναι και οι πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις που δεν συζητήθηκαν όσο
θα τους άξιζε, που αφορούν την επέκταση των δικαιωµάτων των
ατόµων µε αναπηρίες και τη βελτίωση της καθηµερινότητάς
τους.
Θα επικεντρωθώ στο σκέλος των εργασιακών και θέλω να
απαντήσω εδώ στο τι ακριβώς κάνει το Υπουργείο Εργασίας σε
σχέση µε την παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς, σε σχέση
µε την αδήλωτη και την υποδηλωµένη εργασία, γιατί νοµίζω ότι
χρωστάω µια απάντηση και στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, που έθεσε κάποια νούµερα και ρώτησε τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση για την αδήλωτη εργασία, αλλά και µια απάντηση και
στον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που είπε ότι
εδώ έρχοµαι για να δηµαγωγώ και προέβη σε ένα σωρό προσωπικούς χαρακτηρισµούς, τους οποίους αντιπαρέρχοµαι, ακριβώς
γιατί σέβοµαι την Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά δεν σηµαίνει ότι
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τους ανέχοµαι.
Τι ακριβώς κάνει, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση; Πρώτα απ’ όλα
θα δώσω στα Πρακτικά το διάγραµµα αυτό, το οποίο δείχνει
ακριβώς πού βρίσκεται η αδήλωτη εργασία στα χρόνια κατ’ έτος,
γιατί νοµίζω ότι αυτή είναι η σωστή ανάγνωση, να βλέπουµε κάθε
έτος, πού βρίσκεται η αδήλωτη εργασία.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι θα µου συγχωρέσετε όταν είπα ότι το 2014 ήταν
20%, ενώ ήταν 19,17%. Δεν νοµίζω ότι θα παρεξηγηθούµε για το
0,8%. Δείχνει, λοιπόν, ότι πήγαµε από το 30% το 2013, στο
19,17% το 2014, στο 16% το 2015, στο 13,3% το 2016.
Τώρα τι πρέπει να προσέξουµε εδώ; Δεν νοµίζω ότι θα διαφωνήσουµε στα νούµερα. Νοµίζω ότι το σωστό είναι να µιλάµε για
την κατ’ έτος καταγραφή της αδήλωτης εργασίας.
Αυτό, όµως, που πρέπει να προσέξουµε είναι το εξής. Είναι
πολύ συχνό πλέον το φαινόµενο -αυτό λέει και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας- η αδήλωτη εργασία να µειώνεται, αλλά να αυξάνεται η υποδηλωµένη εργασία. Δηλαδή είναι πιο συχνό το
φαινόµενο που οι εργαζόµενοι δηλώνονται, αλλά δεν δηλώνονται
για τόσο όσο πραγµατικά δουλεύουν. Εκεί κρύβεται σήµερα το
πρόβληµα κι αυτό το ζήτηµα της υποδηλωµένης εργασίας, το
βάζουµε στο στόχαστρο.
Στο Υπουργείο Εργασίας, λοιπόν, κάνουµε το εξής: Ενισχύουµε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας πρώτα απ’ όλα σε ανθρώπινο δυναµικό. Έχουµε κάνει ήδη πενήντα προσλήψεις. Τις
επόµενες µέρες θα γίνουν άλλες εξήντα, θα ανακοινωθούν, και
περίπου εκατό από µετατάξεις. Το νέο οργανόγραµµά του προβλέπει εκατόν πενήντα θέσεις εργασίας επιπλέον στον ελεγκτικό
µηχανισµό. Νοµίζω ότι πρωτίστως έναν ελεγκτικό µηχανισµό,
πρέπει να τον θωρακίσεις µε προσωπικό.
Ξαναλέω ότι επί κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, καταργήθηκαν διακόσιες οργανικές θέσεις. Αυτό για να συζητάµε επί των
πραγµατικών δεδοµένων. Καταργήθηκε το τµήµα νοµικής στήριξης, καταργήθηκε το τµήµα πληροφοριακών συστηµάτων. Όλα
αυτά επανασυστήνονται και επιστρέφει το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας µε µια µεγαλύτερη δυναµική στην αγορά εργασίας. Το
ενισχύουµε χρηµατοδοτικά. Εγκρίθηκαν 7,5 εκατοµµύρια ευρώ
από το ΕΣΠΑ για να γίνονται πιλοτικοί έλεγχοι, για να ενισχυθούν
τα τµήµατα νοµικής υποστήριξης προς τους εργαζόµενους. Το
ενισχύουµε και σε εργαλεία. Έχει πια από 1-1-2017 ένα πληροφοριακό σύστηµα, που βοηθά να γίνονται στοχευµένοι και αποτελεσµατικοί έλεγχοι.
Ο τρίτος άξονας µε τον οποίο κάνουµε την παρέµβασή µας,
είναι ακριβώς αυτό το νοµοσχέδιο, να ισχυροποιήσουµε δηλαδή
το θεσµικό πλαίσιο, να βάλουµε δικλίδες ασφαλείας, για να διασφαλίσουµε την τήρηση δικαιωµάτων που µπορεί να υπήρχαν,
αλλά στην πράξη καταπατούνταν ή για να επεκτείνουµε εργατικά
δικαιώµατα εκεί που δεν υπήρχαν.
Άρα αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει κανείς να το αντιµετωπίσει ως
έναν ακόµη κρίκο, σε µια αλυσίδα που αναπτύσσουµε για την αντιµετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, ως
ένα ακόµη βήµα σε µια συνολική στρατηγική που εκπονούµε στο
Υπουργείο Εργασίας.
Δίνει απαντήσεις σε όλα αυτό το νοµοσχέδιο; Όχι. Το είπα και
άλλη φορά. Δεν ισχυριζόµαστε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο λύνονται όλα τα προβλήµατα του κόσµου της εργασίας ή επουλώνονται όλες οι πληγές που υπάρχουν στην αγορά.
Όµως είναι ένα σηµαντικό -νοµίζω- βήµα και είναι ένα σηµείο
καµπής σε ό,τι αφορά ιδίως την αντιµετώπιση της παραβατικότητας, την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της απλήρωτης εργασίας. Ενισχύει οπωσδήποτε -το δίχως άλλο- τα δικαιώµατα των εργαζοµένων απέναντι σε παραβατικές πρακτικές και
σε καταχρηστικές εργοδοτικές συµπεριφορές. Ενισχύει στην
πράξη την προστασία των εργαζοµένων και αυτή είναι πολιτική
επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή που κάνουµε. Αυτή την επιλογή κάνουµε σε συνθήκες σκληρής επιτροπείας. Αυτή την επιλογή σκοπεύουµε να υπηρετήσουµε και µέχρι τον Αύγουστο του 2018,
οπότε και θα βγούµε από το Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προ-
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σαρµογής.
Άκουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, κυρίως νοµίζω λόγω ένδειας επιχειρηµάτων, να
κάνει κριτική ως προς τον χρόνο κατάθεσης του νοµοσχεδίου,
συνδέοντάς το µε επικοινωνιακά παιχνίδια εν όψει ΔΕΘ ή «καλάθια» επικοινωνιακά εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης.
Νοµίζω ότι πέρα από µια αποτυχηµένη προσπάθεια άρθρωσης
αντιπολιτευτικού λόγου, αποδεικνύει αυτή η στάση και κάτι άλλο.
Αποδεικνύει ότι ορισµένοι έχουν µια δυσκολία να υποστηρίξουν
µέτρα, που ενισχύουν τον κόσµο της εργασίας.
Όµως αυτό που νοµίζω ότι δεν κατανοείτε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, όταν απαξιώνετε το νοµοσχέδιο, είναι ότι δεν απαξιώνετε την Κυβέρνηση όταν απαξιώνετε κάθε ρύθµιση αυτού του
νοµοσχεδίου. Απαξιώνετε έναν ολόκληρο κόσµο και τα προβλήµατά του. Αυτούς απαξιώνετε, διότι κάθε µία ρύθµιση αυτού του
νοµοσχεδίου απαντά σε συγκεκριµένα προβλήµατα και υλοποιεί
παρεµβάσεις. που βελτιώνουν την καθηµερινότητα των εργαζοµένων.
Όσο θόρυβο και να δηµιουργείτε, όσο καπνό και να προσπαθήσετε να ρίξετε πέρα από αυτή τη συζήτηση, αυτό δεν µπορεί
να διαστρεβλωθεί.
Δυστυχώς για εσάς οι εµβληµατικές διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου -που τώρα ξαφνικά σας έπιασε ένα φοβερό άγχος για
την ενηµέρωση και διαβούλευση στην επιχείρηση!- είναι εδώ,
είναι µπροστά σας και θα πρέπει να πάρετε θέση.
Άκουσα χθες στην προσπάθεια συνολικής απαξίωσης του νοµοσχεδίου και από τους κυρίους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λένε και το εξής: «Τι σχέση έχει αυτό το νοµοσχέδιο µε
την οικονοµία και την ανεργία;». Αλήθεια; Τι σχέση έχει η «µαύρη» εργασία µε την οικονοµία και την ανεργία; Τι σχέση έχει η
αδήλωτη εργασία µε την οικονοµία και την ανεργία; Αλήθεια;
Είναι σοβαρή κριτική αυτή; Πραγµατικά δεν βλέπετε τη σχέση
ανάµεσα στη «µαύρη» εργασία και την οικονοµία και την ανεργία;
Νοµίζω ότι αν θέλουµε να συζητάµε, ένα πράγµα που πρέπει
να κάνουµε, είναι να συζητάµε σε ένα ορθολογικό πλαίσιο και να
συζητάµε και να κάνουµε κριτική αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο.
Θα πάω, λοιπόν, σε µια άλλη κριτική, την οποία θεωρώ πιο δηµιουργική και πιο προωθητική για τη συζήτηση, σε αυτή την κριτική που λέει ότι οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου είναι πολύ
κατασταλτικές ή πολύ τιµωρητικές, έχουν αυτόν τον τιµωρητικό
χαρακτήρα.
Νοµίζω ότι το απάντησε και µε έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και ο Υπουργός κ. Χαρίτσης που ήταν εδώ προηγουµένως, το
πώς στην πραγµατικότητα αυτές οι διατάξεις µπορούν να λειτουργήσουν ως ένα συνολικό κίνητρο για την αλλαγή της κουλτούρας στην αγορά εργασίας, µπορούν να θέσουν σε κίνηση,
δηλαδή, έναν µηχανισµό συνολικής βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Διότι ποιο µεγαλύτερο κίνητρο υπάρχει, από το να λες
ότι από εδώ και στο εξής θα δίνεται δηµόσιο χρήµα, µόνο σε
όσους τηρούν την εργατική νοµοθεσία, από εδώ και στο εξής θα
δίνεται επιχορήγηση, µόνο σε όσους σέβονται τα εργασιακά δικαιώµατα, από εδώ και στο εξής κοινοτικά κονδύλια θα παίρνουν
µόνο όσοι σέβονται τα εργατικά δικαιώµατα µόνο αυτοί όχι οι
άλλοι; Δεν είναι αυτό ένα πραγµατικά σοβαρό κίνητρο συµµόρφωσης µε την εργατική νοµοθεσία; Δεν είναι µια σοβαρή προσπάθεια, για να αρχίσει να αλλάζει αυτή η αγορά εργασίας και
να προχωρήσουν και οι συνεπείς επιχειρήσεις, να προχωρήσει
εκείνο το ευνοϊκό πλαίσιο και για την εργασία και για τους συνεπείς εργοδότες;
Διότι νοµίζω ότι εκεί τελικά πρέπει να στοχεύσουµε, στο να χτιστεί αυτή η ισχυρή συµµαχία του κράτους, των εργαζοµένων,
αλλά και εκείνων των επιχειρήσεων που µπορούν και θέλουν να
είναι συνεπείς και σε αυτούς νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο µόνο
επιβοηθητικό είναι.
Μια άλλη κριτική που γίνεται, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές
γραφειοκρατικές διαδικασίες σε αυτό το νοµοσχέδιο, που επιβαρύνουν τους εργοδότες κ.λπ.. Στην πραγµατικότητα οι περισσότερες διατάξεις για την αδήλωτη και την υποδηλωµένη εργασία
είναι εκσυγχρονιστικές διατάξεις, δηλαδή αποσύρουν σε πολλές
περιπτώσεις αυτά τα βιβλία που τηρούνταν στο χέρι και αυτά αντικαθίστανται από συστήµατα ηλεκτρονικής αναγγελίας.
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Δουλεύουµε για να το απλοποιήσουµε ακόµη περισσότερο, να
είναι δυνατόν, δηλαδή, µε ένα απλό SMS να δηλώνονται οι υπερωρίες και να µην προστίθενται επιπλέον γραφειοκρατικά κόστη.
Κάποια στιγµή, όµως, όταν έχουµε µπροστά µας ένα κοινωνικό
πρόβληµα, όπως είναι η αδήλωτη, η απλήρωτη, η υποδηλωµένη
εργασία, νοµίζω ότι πρέπει να πάρουµε θέση.
Όλους τους ακούµε, όλους τους φορείς τους ακούµε, καταγράφουµε τις διαφωνίες τους, τα προβλήµατά τους, προσπαθούµε να τους διευκολύνουµε. Όταν, όµως, έχεις µπροστά σου
ένα πρόβληµα τέτοιο, στο τέλος, τέλος πρέπει να πάρεις µία θέση.
Η δική µας θέση είναι σαφής. Σε αυτό το πρόβληµα είµαστε
µε τον κόσµο της εργασίας. Θέτουµε τέτοιες δικλίδες ασφαλείας, που εξυπηρετούν αυτή την πλευρά. Κάποιους θα τους ξεβολέψουµε. Αυτοί που θα ξεβολέψουµε, είναι όσοι παρανοµούν,
όσοι δεν θέλουν να σέβονται τα εργασιακά δικαιώµατα. Αυτοί θα
ξεβολευτούν. Αυτό είναι πολιτική επιλογή.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι το κρίσιµο ερώτηµα µπροστά σε αυτό το
νοµοσχέδιο όπως και σε κάθε νοµοσχέδιο, είναι να αναρωτηθούν
οι Βουλευτές ποιους εξυπηρετούν αυτές οι διατάξεις, τι εξυπηρετούν αυτές οι ρυθµίσεις και αν οι ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να
ταχθούν υπέρ ή κατά αυτών, τους οποίους αυτές οι ρυθµίσεις
εξυπηρετούν.
Οι εµβληµατικές διατάξεις είναι όλες εδώ. Για καλό ή κακό.
Είναι όµως όλες εδώ και σας καλούν να πάρετε θέση. Νοµίζω ότι
και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, αν µη τι άλλο, πρέπει να
αναρωτηθούν, αν καθεµία από αυτές τις διατάξεις βοηθά ή δεν
βοηθά τους εργαζόµενους συγκεκριµένα.
Τα ερωτήµατα είναι απλά και συγκεκριµένα.
Βοηθά η εκ των προτέρων δήλωση των υπερωριών τον εργαζόµενο να πληρώνεται και να δηλώνεται η υπερωρία του ή δεν
τον βοηθά;
Βοηθά η διαταγή πληρωµής -και εδώ προσοχή διαταγή πληρωµής σηµαίνει εκτελεστός τίτλος σε βάρος της περιουσίας του
εργοδότη και όταν είναι νοµικό πρόσωπο, σε βάρος της περιουσίας του νοµικού προσώπου, αυτό δεν αναιρείται- τον εργαζόµενο να πάρει πιο εύκολα τα δεδουλευµένα του ή δεν τον βοηθά;
Βοηθά η γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων τον εργαζόµενο
να πάρει πιο γρήγορα µία απόφαση και να πάρει πιο γρήγορα
µία αποζηµίωση απόλυσης ή δεν τον βοηθά;
Βοηθά το επίδοµα ανεργίας έναν εργαζόµενο που εγκλωβίστηκε σε µία επιχείρηση που δεν τον πληρώνει ή δεν τον βοηθά;
Νοµίζω ότι οι απαντήσεις είναι σαφείς, τα ερωτήµατα είναι ξεκάθαρα, η θέση είναι ξεκάθαρη και υπάρχει σαφής προσανατολισµός. Σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθείτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες
και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
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Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των άρθρων και η ψήφισή τους
θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς, το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα αρχικά άρθρα 15 και 18 διαγράφονται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 15 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 17 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 18 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 21 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 22 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 23 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 24 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 25 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 26 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 27 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 28 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 29 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 30 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς, το νέο
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 31 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
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άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 32 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 34 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 35 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 36 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 37 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών, λόγω ατέλειας
της διάταξης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 38, όπως τρο-
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ποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Προστίθεται νέο άρθρο 40.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 40 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 41 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 42 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 43 -αρχικό
άρθρο 44- ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Το αρχικό άρθρο 45 διαγράφεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 44 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 45 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 46 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 47 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 48, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 48 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 49 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 50 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 51 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 52 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 53 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 54 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 55 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 56 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 57, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 57 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 58 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 59 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 60 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 61 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 62 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 63, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 63 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 64 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 65, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 65 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 66 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 67, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 67 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 68 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 69, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 69 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 70, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 70 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 71, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 71 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 72 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 73 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 74 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 75 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 76 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 77, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 78 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 79 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
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άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 80 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 81 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 82 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 83 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 84 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 85 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 86 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΓ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 87 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 88 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 89 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 90 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 91 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 92 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 93 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 94 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 95 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 96 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 97 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 98 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 99 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 100 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 101 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 102 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 103 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 104 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 105, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 105 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 106 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 107 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 108, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 108 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 109 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 110 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 111 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 112 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 113 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 114 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 115 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 116 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νέο
άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1242 και ειδικό 94 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1242 και ειδικό 94 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 117 .
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 1248 και ειδικό 97 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1248 και ειδικό 97 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 118.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1250 και ειδικό 98, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1250 και ειδικό 98 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 119.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1243 και ειδικό 95 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1243 και ειδικό 95 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 120.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1244 και ειδικό 96 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1244 και ειδικό 96 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 121.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1252 και ειδικό 100 ως έχει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1252 και ειδικό 100 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 122.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 (Α’85)
προστίθεται εδάφιο, µε έναρξη ισχύος από 1.1.2017, ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και
σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων
µε σχέση δηµοσίου δικαίου. Εάν ο διορισµός των προσώπων
αυτών έχει γίνει µέχρι και 31.12.2016 εφαρµόζεται ως προς την
εργοδοτική εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 4005).»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.
4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προϋπόθεση συµπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους
θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε τη συµπλήρωση χρόνου
ασφάλισης µικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.»
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται
ως συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002

µέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης
(πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που
λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό
διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών
ασφάλισης.
Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος
προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος),
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 µέχρι την έναρξη
καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός,
πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως
συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστηµα και
µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης,
όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιµων αποδοχών,
όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/
2007 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος ο χρόνος της άδειας
άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά µε βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών της παρ. 1 του
άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Α’26), µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόµενων ασφαλιστικών
εισφορών.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του
π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το συνολικό ποσοστό της ως άνω µείωσης, κατά τη µεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο διάστηµα
ο δικαιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το αδίκηµα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη µεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της παρούσας διάταξης αρχίζουν από
την 1η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου δεν έχουν
εφαρµογή για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα υπάγονται για τον υπολογισµό της σύνταξής τους στις διατάξεις του
ν. 4387/2016.»
Άρθρο 3
Προσδιορισµός συντάξιµων αποδοχών αµειβόµενων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017
1. Από 1.1.2017 οι συντάξιµες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή
προσλαµβάνονται στο Δηµόσιο µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017
(Α’ 74), είναι οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/ 2017, µε εξαίρεση την προσωπική διαφορά
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του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.
2. Οι συντάξιµες αποδοχές που προσδιορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο έχουν εφαρµογή και στον υπολογισµό των
ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για επικουρική
ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονοµική περίθαλψη.
Άρθρο 4
Άσκηση του δικαιώµατος στη σύνταξη
1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60
του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώµατος αυτού ανατρέχουν στην ηµεροµηνία έναρξης καταβολής
της σύνταξης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά περίπτωση από
τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου.»
2. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή για τα
πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
4387/2016.
Άρθρο 5
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 62 και η παρ. 1 του άρθρου 64
του π.δ. 169/2007 καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 3 του ν. 3075/2002
(Α’ 297).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 28 και 29 του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται
ως συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και
έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον
υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002
χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως πέντε (5) ετών
ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης µε έναρξη καταβολής από
1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός,
πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την
1.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος
που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών
ασφάλισης.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 καταργείται από
την έναρξη ισχύος της. Η παράγραφος 10 του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε 9.
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4387/2016
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/
2016, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 4445/2016
(Α’236), διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση «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
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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.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4387/2016
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4387/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισµού Ασθενείας του οικείου
φορέα κύριας ασφάλισης. Ειδικά για τους ασφαλισµένους του
Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού- ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), καθώς και του Κλάδου Σύνταξης του Ταµείου
Ασφάλισης Προσωπικού - ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ), του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε) και του
Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ) που εντάχτηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αρµόδιο όργανο για το χαρακτηρισµό των ατυχηµάτων ως εργατικών ή µη
και των επαγγελµατικών ασθενειών ορίζεται ο Προϊστάµενος του
Υποκαταστήµατος Μισθωτών του ΕΦΚΑ στην αρµοδιότητα του
οποίου ανήκει ο τόπος απασχόλησης ή η έδρα της επιχείρησης
µε την οποία συνδέεται µε εργασιακή σχέση ο ασφαλισµένος.
Για εκκρεµείς υποθέσεις χαρακτηρισµού των ατυχηµάτων ως
εργατικών ή µη των ενταχθέντων στο πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ταµείων
και Κλάδων του προηγούµενου εδαφίου, πλην του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠΕΤΕ), που δεν έχουν χαρακτηριστεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, αρµόδιο όργανο ορίζεται ο Προϊστάµενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας του ΕΦΚΑ.»
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016
Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.
4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η αναγνώριση του χρόνου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
3518/2006 (Α’ 272) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν µηνιαία εισφορά ύψους 20% επί του 70% του
προβλεπόµενου, κατά την υποβολή της αίτησης, κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της ανωτέρω
εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του
άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ’, µε έναρξη ισχύος από 1.1.2017, ως εξής:
«ζ. Για πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Εάν ο διορισµός
των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει µέχρι 31.12.2016 εφαρµόζεται
ως προς την εργοδοτική εισφορά η 111482/0092/30.11.2016
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4005).
2. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τα πρόσωπα που επέλεξαν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισµό
τους στις θέσεις αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση α’της παρ.
11 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α’103). Στην περίπτωση αυτή
η εφεξής υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει
διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς.»
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Άρθρο 11
Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 40 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στον
ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά
να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη
που προκύπτει βάσει του µηνιαίου εισοδήµατός τους, όπως αυτό
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισµού, ο
κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέγεται από τους ασφαλισµένους µε
την ως άνω αίτησή τους, µε την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο
ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος. Η εφαρµογή της νέας
βάσης υπολογισµού αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µήνα
υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση
του ορισθέντος σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρονικού διαστήµατος
αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισµού βάσει του µηνιαίου εισοδήµατος σε σχέση µε την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόµενο µήνα από την ανάκληση της
αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ µέρους του ασφαλισµένου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 , όπως
τροποποιείται µε το παρόν, µετά τη φράση «µε την επιφύλαξη
για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος.» προστίθεται η φράση «Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η ρύθµιση του άρθρου 98 του παρόντος νόµου.»
3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση αµφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου
στη ρύθµιση της παραγράφου αυτής, µπορούν να υποβληθούν
από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο αντιρρήσεις ενώπιον του
ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η εφαρµοστέα
διαδικασία αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων.»
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα θέµατα αυτά, πλην της σύστασης οργανικών µονάδων,
µπορούν να ρυθµίζονται και µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά
από πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης θ’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του,
στο πλαίσιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος, για την
οργανωτική του διάρθρωση και την αποτελεσµατική διαχείριση
των εκκρεµοτήτων, και ιδίως ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των
οργανικών του µονάδων και ζητήµατα εσωτερικής λειτουργίας.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016
1. Η περίπτωση θ’ της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε τον αναπληρωτή του, εξειδικευµένο σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που
ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαραίτητο προσόν για τη θέση αυτή
αποτελεί η αποδεδειγµένη ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή η ιδιότητα του µέλους
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε εξειδίκευση σε θέµατα
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κοινωνικής ασφάλισης.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 4387/
2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατ’ ανώτατο αριθµό δύο
(2) υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι
εκτελούν χρέη γραµµατέα του ΔΣ.»
Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4387/2016
Στην παρ. 6 του άρθρου 71 του ν. 4387/2016, µετά τη φράση
«πλην εκείνων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων
Δηµοσίου Τοµέα», προστίθεται η φράση «του ΝΑΤ και του ΟΓΑ».
Άρθρο 15
Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
1. Το άρθρο 104 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως εξής:
«1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συµψηφίζονται µε πάσης φύσεως καθυστερούµενες οφειλές, ρυθµισµένες ή µη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους
φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν
δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συµψηφισµό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις µισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων.
β. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων, η επιστροφή γίνεται µετά την ετήσια εκκαθάριση
των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε τις
61501/3398/30.12.2016 (Β’4330) και 61502/3399/30.12.2016
(Β’4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, µε
αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραµείνει
στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συµψηφιζόµενο µε τις επόµενες εισφορές.
2. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται
από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα,
υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συµψηφισµού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
4. Κάθε αντίθετη µε το παρόν διάταξη καταργείται.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
και στις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις.
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
Η υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου
42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται από 13.5.2016, ως
εξής:
«βα. Το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί έως και 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συνταξίµων
αποδοχών κάθε ασφαλισµένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιµες αποδοχές νοούνται:
βαα. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών
του ασφαλισµένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ο
µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του
συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου δια του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το
άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.
Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται
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υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό
έτος, αναπροσαρµοζόµενες σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 4387/2016.
βαβ. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισµένου από το έτος
2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδηµα νοείται το ποσό που θα
αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν
ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για
κάθε µήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Στο
ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγµατι καταβλήθηκε
για κάθε ασφαλισµένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η
ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
Για τους ασφαλισµένους µε ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής
ασφάλισης, που προκύπτει ανάλογα µε την αξία ή την ποσότητα
επί των αγοραζοµένων ή πωλουµένων προϊόντων, ο µέσος όρος
µηνιαίων τεκµαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την αναγωγή των πραγµατικά καταβληθεισών µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό
εισφοράς το 6%. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών
λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαγ. Αν για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών δεν
προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγµατικό ή πλασµατικό
χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος
2014, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών του
τµήµατος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά
στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστηµα µέχρι
τη συµπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.
βαδ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά,
ύστερα από την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς,
ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε
τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως
µηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε
µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν
χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του
ποσού του ανωτέρω τµήµατος της σύνταξης.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’163)
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013
(Α’ 163), όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «την Οικονοµική Αστυνοµία,» προστίθενται οι λέξεις «το σύνολο των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΕΦΚΑ,».
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’170)
Στο άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’170) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα και για τις πληροφορίες που ζητούνται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για τον έλεγχο της εισπραξιµότητας των οφειλών και τον εντοπισµό πηγών αποπληρωµής
των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργανισµών.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114)
Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου
26 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114) και ο τίτλος αυτού αντικαθίστανται,
από 1.1.2017, ως εξής:
«Άρθρο 26
Κρατήσεις επί των συντάξιµων αποδοχών
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1. α) Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5%
επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για
την κύρια σύνταξη.»
Άρθρο 20
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από
την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν
στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο
επάγγελµα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις
σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία
έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και
µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη
διαγραφή από τη ΔΟΥ.
3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί
και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ
της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη.
4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και
του ΕΤΕΑΕΠ, µπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή
τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους
ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από
αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου
µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική
ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί.
Άρθρο 21
Ατέλεια ΕΤΕΑΕΠ
1. Η αυτοδίκαιη περιέλευση της ακίνητης περιουσίας των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ και ήδη ΕΤΕΑΕΠ Ταµείων, Τοµέων, Κλάδων
και Λογαριασµών που προβλέπεται στις παραγράφους 2, 7 και 8
του άρθρου 45, καθώς και στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου
45Α του ν. 4052/2012, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 82 του ν.
4387/2016: α) σηµειώνεται στα αρµόδια υποθηκοφυλακεία χωρίς
τη καταβολή τέλους ή δικαιώµατος υπέρ Δηµοσίου, ΤΑΧΔΙΚ, αµίσθου υποθηκοφυλακείου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου και β) δηλώνεται, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων
στο ν. 2308/1995 (Α’ 114), στα γραφεία κτηµατογράφησης και τα
κτηµατολογικά γραφεία, απρόθεσµα, χωρίς την καταβολή ανταποδοτικού, παγίου ή αναλογικού, τέλους ή οποιουδήποτε άλλου
φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ, του Δηµοσίου
ή άλλου νοµικού προσώπου.
2. Η διαπιστωτική πράξη, που προβλέπεται στην περίπτωση
στ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την
περιέλευση ακίνητης περιουσίας στο ΕΤΕΑ, καθώς και οποιαδή-
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ποτε άλλη διαπιστωτική πράξη προβλέπεται ειδικώς από διάταξη
νόµου για την περιέλευση ακίνητης περιουσίας στο ΕΤΕΑΕΠ ή
στα ενταχθέντα σε αυτό Ταµεία, Τοµείς και Κλάδους, µεταγράφεται στα αρµόδια υποθηκοφυλακεία χωρίς την καταβολή τέλους ή δικαιώµατος υπέρ Δηµοσίου, ΤΑΧΔΙΚ, αµίσθου υποθηκοφυλακείου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου.
Τα σχετικά δικαιώµατα δηλώνονται, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο ν. 2308/1995, στα γραφεία κτηµατογράφησης και τα κτηµατολογικά γραφεία, απρόθεσµα, χωρίς την καταβολή ανταποδοτικού, παγίου ή αναλογικού τέλους ή οποιουδήποτε άλλου
φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ, του Δηµοσίου
ή άλλου νοµικού προσώπου.
Άρθρο 22
Ασφάλιση αιρετών
1. Για τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται
υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και
εφάπαξ παροχή, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους
στους σχετικούς κλάδους ασφάλισης, στις εξής περιπτώσεις:
α. Δηµάρχων που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την
ισχύ του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Δηµοσίου ή του
ΕΤΕΑΕΠ (πρώην τοµείς ΤΑΔΚΥ για επικουρική ασφάλιση και
ΤΠΔΚΥ για εφάπαξ παροχή).
Για όσους από τους δηµάρχους αυτούς εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ο
ανωτέρω χρόνος ασφάλισης δύναται να θεωρηθεί ως χρόνος
ασφάλισης στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
τους καθεστώς ασφάλισης.
Αν ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν
εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1
του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.
Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, οι δήµαρχοι
της παρούσας περίπτωσης που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της
παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ή συνεχίζουν να
ασκούν παράλληλα και επαγγελµατική δραστηριότητα διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης. Αν
δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για υγειονοµική
περίθαλψη στον τοµέα του πρώην ΤΥΔΚΥ του ΕΦΚΑ.
β. Δηµάρχων που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα µετά
την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β’ της παρ.
2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 38
του ν. 4387/ 2016 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται
ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής). Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι
ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου
36 του ν. 4387/2016.
Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, οι δήµαρχοι
της παρούσας περίπτωσης, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της
παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’87) ή συνεχίζουν να
ασκούν παράλληλα και επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης. Αν
δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για υγειονοµική
περίθαλψη στον τοµέα του πρώην ΤΥΔΚΥ του ΕΦΚΑ.
γ. Αιρετών οργάνων α’ και β’ βαθµού, πλην δηµάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της
Επιχείρησης και του Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93
και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 ή στις ρυθµίσεις

του άρθρου 51 του ν. 4144/2013 (Α’ 88). Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’
εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4144/
2013.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4387/2016 και ως αιρετά όργανα υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση και
υγειονοµική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3
του παρόντος άρθρου.
Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, τα αιρετά όργανα της παρούσας περίπτωσης που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις
της παρ. 1 του άρθρου 93 και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν.
3852/2010 ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης ή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 4144/2013.
δ. Περιφερειαρχών που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των άρθρων
119 και 182 του ν. 3852/2010 και θεωρείται ότι συνεχίζουν να
υπάγονται στην ασφάλιση του προγενέστερου ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
υγειονοµικής περίθαλψης, και εφάπαξ παροχής).
ε. Βουλευτών που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την
ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Δηµοσίου.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4387/2016.
Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, αν ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης και εάν δεν είχαν
προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ
του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
στ. Βουλευτών που έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα µετά από την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος
ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’
εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/
2010.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β’ της παρ.
2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 38
του ν. 4387/2016 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται
ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής).
Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ.
1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.
Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, αν ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης και, εάν δεν είχαν
προγενέστερη ασφάλιση, υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ζ. Προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του
Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τα οποία διατηρούν το προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 2703/1999 (Α’ 72) ή µε άλλες διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτό. Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν να
υπάγονται στην ασφάλιση του προγενέστερου ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής).
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που εµπίπτουν
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στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2227/1994 (Α’129) και στην περίπτωση α’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α’ 72).
Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/
1999 καταργούνται.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β’ της παρ.
2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 38
του ν. 4387/2016 και θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (για κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή).
Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ.
1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.
2. Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 καταβάλλονται:
α. Για κύρια ασφάλιση, µηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016,
εφαρµοζόµενης της 111482/0092/ 30.11.2016 ΚΥΑ (Β’ 4005) για
όσα από τα πρόσωπα της παρ. 1 έχουν διοριστεί µέχρι
31.12.2016.
β. Για υγειονοµική περίθαλψη, µηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/ 2016.
γ. Για επικουρική ασφάλιση καταβάλλεται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ η µηνιαία εισφορά εµµίσθων
ασφαλισµένων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, υπολογιζόµενη
επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 για
την κύρια ασφάλιση.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα έχει εφαρµογή η παρ. 2 του
άρθρου 96 του ν. 4387/2016.
δ. Για εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ η µηνιαία εισφορά εµµίσθων ασφαλισµένων
του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, υπολογιζόµενη επί της βάσης,
όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος για
την κύρια ασφάλιση.
Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παράγραφων 1 και 2 του
άρθρου 36 του ν. 4387/2016.
3. Η µηνιαία εισφορά για κύρια ασφάλιση, ασφαλισµένου και
εργοδότη, υπολογίζεται επί της αντιµισθίας για τα αιρετά όργανα
ή της βουλευτικής αποζηµίωσης για τους βουλευτές ή επί των
µηνιαίων αποδοχών ή αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα λοιπά
πρόσωπα της παραγράφου 1. Αν τα πρόσωπα της παραγράφου
1 έχουν επιλέξει να λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους
θέσης και όχι τις προβλεπόµενες για τη θέση που κατέχουν αποδοχές, η ως άνω ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί των συνταξίµων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και για υγειονοµική περίθαλψη επί των πάσης φύσεως αποδοχών της οργανικής
τους θέσης.
Ως προς το ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016.
Η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί στις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.
Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δήµο ή την Περιφέρεια ή
την Βουλή των Ελλήνων ή τους φορείς του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
στους οποίους έχουν διοριστεί τα πρόσωπα της παραγράφου 1
του παρόντος.
4. Αν δεν υφίσταται προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς για
τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ’ και ζ’ της παραγράφου 1, καταβάλλονται εισφορές για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 και ο χρόνος αυτός
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ).
5. Στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παρ.
1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 36 του
ν. 4387/2016, η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από
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τα ανωτέρω πρόσωπα για τη θέση που κατέχουν θεωρείται εισφορά µισθωτού. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τα άρθρα 36, 38, 39, 40 και 41 του ν. 4387/2016.
6. Αν στις θέσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 διορίζονται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ ή του Δηµοσίου,
εφαρµόζεται η παράγραφος 4. Εξαιρούνται τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν παραιτηθεί της αµοιβής που προβλέπεται για
τη θέση που κατέχουν.
7. Για τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου
25 του ν. 4255/2014 (Α’ 89) εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής). Για την ασφάλισή τους εφαρµόζονται
τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Αν από
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου προκύψουν διαφορές στα
ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν
από την ανωτέρω ηµεροµηνία, εφαρµόζονται τα εξής:
α. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό συµψηφίζεται,
µέχρι εξάλειψής του, µε µελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών
εισφορών.
β. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαµηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό που πρέπει να
καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούµενων µηνών καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι
ίσος µε τον αριθµό των µηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών, χωρίς την επιβολή προστίµων καθυστέρησης εξόφλησης.
9. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4144/2013
εφαρµόζονται από 1.1.2017 και στους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του πρώην
ΟΓΑ, εφαρµοζοµένων των ρυθµίσεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 23
Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή
περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδοµάτων όταν ο δικαιούχος
αναλαµβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρµογή
στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται
σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συµπαθολογία ψυχικής
πάθησης και νοητικής υστέρησης, µε ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται µε γνωµάτευση µονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3)
έτη, του αντίστοιχου Τοµέα Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2716/1999 (Α’ 96).
β. Η ανάληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση
των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική
κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας
από τα ΚΕΠΑ.
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται σε συνταξιούχους που αναλαµβάνουν µόνιµη ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον
ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στις αρµόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται κάθε λε-
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πτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για το προσωπικό φορέων εποπτευόµενων
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται µέχρι 31.12.2017 και
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η µεταφορά υπαλλήλων µεταξύ των ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΓΑ και ΝΑΤ, µε µεταφορά της
οργανικής τους θέσης, την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, µε συνεκτίµηση της αίτησής τους.
Οµοίως επιτρέπεται για αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι
31.12.2017 και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η µεταφορά υπαλλήλων των ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΓΑ και ΝΑΤ σε κενές
οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο.
Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, οι υπάλληλοι µεταφέρονται µε την οργανική τους θέση και υποχρεούνται να υπηρετήσουν για µία τουλάχιστον πενταετία στη Γενική Διεύθυνση
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 25
Επιτρέπεται η µετάταξη του προσωπικού ασφαλείας που υπηρετεί στον ΕΦΚΑ σε θέση άλλου κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας
ή ανώτερης κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθµίδας, µε την ίδια
σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αν δεν υπάρχει
κενή θέση, η µετάταξη γίνεται µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο µετατασσόµενος σε κλάδο ή ειδικότητα της υπηρεσίας
του, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας του τίτλου σπουδών
που κατέχει, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά η κείµενη περί µετατάξεων νοµοθεσία.
Άρθρο 26
Όργανα ΕΦΚΑ κατά το ν. 1418/1984 (Α’ 23)
1. Ορίζονται στον ΕΦΚΑ ως «Προϊστάµενη Αρχή» η Διεύθυνση
Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ως «Διευθύνουσα
Υπηρεσία» το Τµήµα Κατασκευών του ΕΦΚΑ και ως «Τεχνικό Συµβούλιο» το Τεχνικό Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε το ν.
1418/1984 (Α’ 23). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ.
170/1987 (Α’ 84). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος, ιδίως ο ορισµός
των αποφαινόµενων οργάνων σε περίπτωση τροποποίησης της
οργανωτικής διάρθρωσης του ΕΦΚΑ.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017.
Άρθρο 27
Ενιαιοποίηση προϋποθέσεων καταβολής σύνταξης
σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου
Προκειµένου για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση
του ΕΦΚΑ, η καταβαλλόµενη σύνταξη αναστέλλεται για όσο διάστηµα ο συνταξιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή
µεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το αδίκηµα για το
οποίο καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα. Στην
περίπτωση αυτή, η σύνταξη µεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της παρούσας διάταξης αρχίζουν από την 1η ηµέρα του
επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κάθε
αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 28
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας
παρατείνεται για έξι (6) µήνες, µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι
συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώµατος, εφόσον κατά
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα είχαν κριθεί από την υγειονοµική επιτροπή µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν κριθεί από τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν
φέρουν συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν
χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για όλα τα επιδόµατα
που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις
µε αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η
ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.7.2017.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1469/1984 (Α’ 111)
Το άρθρο 30 του ν. 1469/1984 (Α’111) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγµένος/η σύζυγος δικαιούται
να διατηρήσει, ως άµεσα ασφαλισµένος, το δικαίωµα παροχών
ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης ή το Δηµόσιο, που είχε κατά το χρόνο λύσης του
γάµου ο έτερος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Ο γάµος λύθηκε µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας του, και
β) δεν καλύπτεται άµεσα ή έµµεσα για παροχές ασθένειας σε
είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δηµόσιο.
2. Για τη διατήρηση του δικαιώµατος των παροχών ασθένειας
σε είδος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ως εξής:
α) Στον ΕΦΚΑ, για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών,
β) στο Δηµόσιο σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25
ετών,
γ) στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, την προβλεπόµενη
από τους οικείους κανονισµούς εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης που υπολογίζεται επί του
ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
3. Το ασφαλιστικό δικαίωµα ασκείται από τον ενδιαφερόµενο
µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της οριστικής
απόφασης διαζυγίου.»
Άρθρο 30
Απαλλαγή από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική
δαπάνη σε σεισµόπληκτους
Οι κάτοικοι του οικισµού Βρίσα της Δηµοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήµου Λέσβου του νοµού Λέσβου, όπως προκύπτουν
από την τελευταία απογραφή, απαλλάσσονται πλήρως από τη
συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη από 1.6.2017 έως
31.5.2019, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει κοινή
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υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Υγείας.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3996/2011
1. Στo τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά, κατά τη διενέργεια ελέγχου, σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’ και δδ’, οι ευρισκόµενοι στο χώρο εργασίας υποχρεούνται να επιδεικνύουν την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας έγγραφο, εφόσον τους ζητηθεί από τους διενεργούντες τον έλεγχο Επιθεωρητές Εργασίας. Στον εργοδότη που αρνείται την κατά τα
προηγούµενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή των
ως άνω στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της υποπαραγράφου 1Α του άρθρου 24.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την κατά τα
προηγούµενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της υποπαραγράφου
1Α του άρθρου 24.»
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3996/2011
Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3996/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Αν κρίνει ότι υπάρχουν παραβάσεις που εγκυµονούν
άµεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης
ή εκµετάλλευσης ή τµήµατός της ή στοιχείου του εξοπλισµού
της, για χρονικό διάστηµα µέχρι της πλήρους συµµόρφωσης του
εργοδότη και της άρσης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.
Αν η επιχείρηση, µετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή
άλλων διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις διατάξεις της νοµοθεσίας µε άµεσο ή σοβαρό κίνδυνο
για τους εργαζόµενους εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την οριστική
διακοπή της λειτουργίας της.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3996/2011
Η υποπαράγραφος 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β.α. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι
τριών (3) ηµερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ.α.
2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε τρεις (3)
διενεργούµενους ελέγχους σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, µέσα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.
β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
(4) µέχρι πέντε (5) ηµερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τέσσερις (4) ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ.α. 2063/Δ1632/2011, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες διαπιστώνονται
αθροιστικά σε τέσσερις (4) διενεργούµενους ελέγχους σε δια-
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φορετικές ηµεροµηνίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.
γ. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών
(3) ηµερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη δύο (2)
ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίµου για αδήλωτη εργασία και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε δύο (2) διενεργούµενους ελέγχους σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. Σε περιπτώσεις που η επιχείρηση
διατηρεί τµήµατα, εκµεταλλεύσεις ή υποκαταστήµατα σε διαφορετικούς τόπους, το µέτρο της προσωρινής διακοπής λειτουργίας λαµβάνεται για το αντίστοιχο τµήµα ή εκµετάλλευση ή υποκατάστηµα, του τελευταίου χρονολογικά διενεργούντος ελέγχου
που επισύρει πράξη επιβολής προστίµου «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α’ έως γ’ επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή µε αιτιολογηµένη
πράξη του Διευθυντή της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση
του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Διευθυντή της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, µπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη
προσωρινή διακοπή για διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε (5) ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.
Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23, δεν απαιτείται πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η διακοπή επιβάλλεται από τον Ειδικό Επιθεωρητή ή τον αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασίας που διενεργεί τον
έλεγχο, ύστερα από αιτιολογηµένη καταγραφή στο δελτίο ελέγχου των παραβάσεων, που κατά την κρίση τους συνιστούν άµεσο
ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
Η εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
Ο χρόνος προσωρινής ή οριστικής διακοπής λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3996/2011
Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και ο εργοδότης που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας
ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ή στοιχείου του εξοπλισµού της, που του έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.»
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4144/2013
Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4144/2013 προστίθεται τρίτο
εδάφιο ως εξής:
«Αν από τη σχετική έκθεση διαπιστώνεται η µη αναγραφή εργαζοµένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α’ 286), επιβάλλονται άνευ ετέρου
από τον Προϊστάµενο του κατά τόπο αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της υ.α. 27397/122/
2013 (B’2062).»
Άρθρο 36
Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου
στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως
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εξής:
«1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής
ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από
τους εργαζοµένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την
έναρξη πραγµατοποίησής της.
β. Αν διαπιστωθεί από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζοµένου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω
πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της, επιβάλλονται µε πράξη
του αρµόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται
αντίστοιχα.
ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση
της απόφασης της περίπτωσης γ’.»
Άρθρο 37
Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας
ή τεχνικού έργου
Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδοµική εργασία ή τεχνικό έργο,
υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) το απασχολούµενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της υ.α. 27397/122/
2013 (B’ 2062).
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε
ηµέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου
µε ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών
οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
3. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται
ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδοµικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της
αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαµβάνει, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 4.»
Άρθρο 38
Ηλεκτρονική αναγγελία
οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, µε ηλεκτρονική
υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υ.α.
295/2014 (Β’ 2390) στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού ή καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή
λήξης σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα αποχώρησης του µισθωτού ή καταγγελίας της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου
ή έργου, αντίστοιχα.

2. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού θα
πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωµένο έντυπο υπογεγραµµένο από τον εργοδότη και τον εργαζόµενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόµενο, µε την οποία τον ενηµερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη
δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόµενο το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει
εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής των συνοδευτικών
εγγράφων της παρούσας, η σύµβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε µε άτακτη καταγγελία του εργοδότη.
Άρθρο 39
Αποκλεισµός από δηµόσιες συµβάσεις και
χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων
της εργατικής νοµοθεσίας
Α) 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) µετά
την περίπτωση β’ προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε
την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισµού δεν εφαρµόζεται
όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73,
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.»
3. Στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:
«3. Ο λόγος αποκλεισµού της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 73 περιλαµβάνεται πάντοτε στους κανόνες και τα
κριτήρια της παραγράφου 1.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 335 του ν. 4412/2016 προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.»
5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4 ξεκινά δύο
(2) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δεν καταλαµβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια
των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016.
6. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται
αντίστοιχα.
Β) Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
(Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύµβα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΓ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

σης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού
ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης: αα) οι
οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ’ εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου
24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
της προσφοράς.»
Άρθρο 40
1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε
πρόγραµµα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν
επιβληθεί σε βάρος τους, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης συµµετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα
µε την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α’ και β’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου
1 πραγµατοποιείται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων των
φορέων διαχείρισης και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά
την υποβολή της αίτησης συµµετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους
οι κυρώσεις της παραγράφου 1.
3. Οι προσκλήσεις των φορέων διαχείρισης περιέχουν υποχρεωτικά όρους για τη µη ύπαρξη των κυρώσεων της παραγράφου
1, καθώς και για την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, στην
περίπτωση που τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ επιβάλλουν κυρώσεις για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύµφωνα µε την
υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β’266), όπως εκάστοτε ισχύει, ή για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία µετά την ένταξη
σε πρόγραµµα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες για την επιβεβαίωση
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της ορθότητας των υπεύθυνων δηλώσεων της παραγράφου 2
και κάθε άλλο συναφές µε την εφαρµογή του παρόντος θέµα.
5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 4.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2874/2000
Στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α’286) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα
αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήµατος της επιχείρησης.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 240/2006
Στο άρθρο 4 του π.δ. 240/2006 (Α’ 252) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η ενηµέρωση που παρέχει ο εργοδότης και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 240/2006
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του π.δ. 240/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου της επιχείρησης ή της εγκατάστασης, να καθορίζουν ελεύθερα και οποτεδήποτε, µέσω γραπτής συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και
διαβούλευσης των εργαζοµένων.»
Άρθρο 44
Παρένθετη µητρότητα
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α’ 235)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το ως άνω επίδοµα µπορεί να χορηγείται και στις κυοφόρους
αυτοαπασχολούµενες γυναίκες, τις τεκµαιρόµενες αυτοαπασχολούµενες µητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα και στις
αυτοαπασχολούµενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως
δύο ετών.»
2. Η τεκµαιρόµενη µητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας δικαιούται το µεταγενέθλιο τµήµα της άδειας µητρότητας
που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και
του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε µε το
άρθρο 11 του ν. 2874/2000, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόµατα που συνδέονται µε αυτήν, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της.
3. Στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) προστίθεται ένατο
εδάφιο ως εξής:
«Την ειδική παροχή προστασίας µητρότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, δικαιούται και η τεκµαιρόµενη µητέρα
του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο µε τη
διαδικασία της παρένθετης µητρότητας.»
Άρθρο 45
Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσηµάτων των παιδιών
Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία,
και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από βαριά
νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down ή αυτισµό.»
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Άρθρο 46
Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας
και παρένθετης µητρότητας
Στο άρθρο 15 του ν. 1483/1984 (Α’ 153) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ισχύει και για
τις εργαζόµενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών,
µε χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια, καθώς και για τις εργαζόµενες που εµπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, είτε ως τεκµαιρόµενες
µητέρες, µε χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως
κυοφόροι γυναίκες.»
Άρθρο 47
Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση,
µισθούς υπερηµερίας και καθυστερούµενους µισθούς
Στο άρθρο 621 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων µέσων
επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, µισθούς υπερηµερίας και
καθυστερούµενους µισθούς προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα
σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η
συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη συζήτηση της αγωγής
ή του τακτικού ένδικου µέσου.»
Άρθρο 48
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
Μετά το άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται νέο άρθρο 636Α ως εξής:
«Άρθρο 636Α
1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού, εφόσον η σύναψη της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το ύψος
του µισθού αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή µε
απόφαση ασφαλιστικών µέτρων, η οποία εκδόθηκε µετά από
οµολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη, και εφόσον
έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση µε δικαστικό επιµελητή δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η
εργασία που αντιστοιχεί στο µισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωµής τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.
2. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής υποβάλλεται
και στον κατά τόπο αρµόδιο δικαστή της παραγράφου 1 του άρθρου 621.
3. Η συζήτηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, που
εκδόθηκε για απαιτήσεις της παραγράφου 1, προσδιορίζεται
κατά προτεραιότητα στην συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο και
πάντως όχι πέραν των τριών (3) µηνών από την κατάθεσή της. Αν
αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες.
4. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές
του άρθρου 614 αριθµ. 3 σχετικά µε την καταβολή δικαστικού ενσήµου, τέλους απογράφου, παραβόλου και κάθε άλλου τέλους
ή φόρου ισχύουν ανάλογα και για τη διαταγή πληρωµής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ’ αυτής, καθώς και
για τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα που ασκούνται κατά της απόφασης επί της ανακοπής.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 71 του Εισαγωγικού Νόµου του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
Το άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόµου του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις εργατικές διαφορές καθώς και στη διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού δεν καταβάλλεται το
κατά το νόµο ΓΠΟΗ/1912 (Α’ 3) δικαστικό ένσηµο, για το µέχρι
του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρµοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτηµα της αγωγής ή της αίτησης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, καθώς και αιτήσεων για την έκδοση
διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού, για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσηµο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του αντικειµένου της
αγωγής, της αίτησης ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε
οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό
ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 50
Χορήγηση βοηθήµατος και ενίσχυση της απασχόλησης των
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) η φράση «ασφαλισµένους
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται µε τη φράση
«ασφαλισµένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που
ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» και η φράση «ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται µε τη φράση «ασφαλισµένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την
31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ».
2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε
περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών, καθώς και η
ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται
από τους ανωτέρω κλάδους.»
3. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ»
αντικαθίσταται µε τη φράση «ασφαλισµένους του Ε.Φ.Κ.Α., για
τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ», η φράση «το ½ της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας» αντικαθίσταται µε τη φράση «το 60% του ποσού που
αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών,
αναγόµενο σε ετήσια βάση» και η φράση «το τελευταίο 8µηνο»
αντικαθίσταται µε τη φράση «το τελευταίο 6µηνο».
4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται µε τη φράση
«που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την
31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ,
στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στο τέως ΕΤΑΑ».
5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «από τα οικεία ταµεία» αντικαθίσταται µε τη φράση «από τον Ε.Φ.Κ.Α.».
6. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά γνώµη των Διοικητικών
Συµβουλίων των αρµόδιων οργανισµών και γνώµη του ΣΚΑ» αντικαθίσταται µε τη φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράµµατα για την
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ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται
από τους κλάδους της περίπτωσης α’, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η
διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το
ύψος αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή
της και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος, εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4
έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες µεταφοράς των διαθέσιµων
πόρων των δύο κλάδων της περίπτωσης α’, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής τους στο πρόγραµµα.»
Άρθρο 51
Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής
των όρων εργασίας
Στο άρθρο 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6.α) Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωµα που του
παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67) και έχει θεωρήσει
τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται
εάν, µαζί µε την αίτηση για επιδότηση, προσκοµίσει στον ΟΑΕΔ
την εξώδικη δήλωση µε την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωµα,
καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη, έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης
δήλωσης στον εργοδότη.
β) Εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, ο άνεργος οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση
της αποζηµίωσης απόλυσης από τον εργοδότη είτε την αγωγή
που άσκησε κατά του εργοδότη µε βάση το ασκηθέν δικαίωµα
που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και εάν η ασκηθείσα αγωγή δεν γίνει τελεσίδικα δεκτή, η επιδότηση ανεργίας διακόπτεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται αναδροµικά. Εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αγωγής, τόσο ο άνεργος όσο και ο εναγόµενος εργοδότης, εφόσον
έχει ενηµερωθεί από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση του ανέργου,
υποχρεούνται να προσκοµίσουν στον ΟΑΕΔ την εκδοθείσα απόφαση, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρεους.
γ) Αντί να λάβει το επίδοµα ανεργίας, κατά τα ανωτέρω, ο
άνεργος, µε σχετική αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα µε την προσκόµιση της εξώδικης δήλωσης της
περίπτωση α’, µπορεί να επιλέξει να λάβει αναδροµικά το σύνολο
της επιδότησης ανεργίας που δικαιούται, εφόσον προσκοµίσει
στον ΟΑΕΔ δικαστική απόφαση που κάνει τελεσίδικα δεκτή την
αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη µε βάση το ασκηθέν δικαίωµα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4144/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για τη σύσταση, αλλοίωση, µετάθεση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των πάσης φύσεως ακινήτων του
καταργηθέντος ΟΕΚ που περιέρχονται σε αυτόν, ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή λιµενικό φόρο
(άµεσο ή έµµεσο), από κάθε εισφορά και τέλος υπέρ Δηµοσίου
ή τρίτων και απολαύει εν γένει όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών, διοικητικών και οικονοµικών ατελειών και προνοµίων του Δηµοσίου. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που εισάγουν ειδικότερες ρυθµίσεις, ατέλειες ή απαλλαγές υπέρ του καταργηθέν-
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τος ΟΕΚ για τη διαχείριση των ακινήτων του ισχύουν και υπέρ
του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηµατολόγιο εµπραγµάτων δικαιωµάτων του καταργηθέντος ΟΕΚ που περιέρχονται
σε αυτόν.»
Άρθρο 53
Έγκριση προϋπολογισµών όλων των εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης φορέων
Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) εφαρµόζεται
για την έγκριση των προϋπολογισµών όλων των φορέων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)
Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011
(Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
των Διοικητών των Υγειονοµικών Περιφερειών, συνιστώνται πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές, για την
παραποµπή σε αυτές θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισµού ανικανότητας προς εργασία οφειλόµενη σε εργατικό
ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας,
καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή
στην προαιρετική ασφάλιση, µε την οποία ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 55
Διάταξη για το ΝΑΤ
1. Η κυριότητα του επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον
Πειραιά ακινήτου παραµένει στο ΝΑΤ, για τη στέγαση των υπηρεσιών του, και την άσκηση των µη ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων
του. Οµοίως στην κυριότητα του ΝΑΤ παραµένουν δύο αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες µετακίνησης στο ΝΑΤ
µέχρι 31.12.2016.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017.
Άρθρο 56
Σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ Πληροφορικής
στον ΟΑΕΔ
Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού,
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Προσόντα διορισµού είναι τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001
(Α’ 39), και επιπλέον απαιτείται κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ως εξής:
α) Για τις τέσσερις (4) θέσεις, σε ένα από τα επιστηµονικά πεδία, Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και
β) για τις έξι (6) θέσεις, σε ένα από τα επιστηµονικά πεδία,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Πρόσθετα προσόντα µπορεί κάθε φορά να καθορίζονται µε
την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, ύστερα από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ.
Άρθρο 57
Παράταση συµβάσεων επικουρικού προσωπικού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ισχύς των συµβάσεων του επικουρικού προσωπικού των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α’16), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
του π.δ. 265/1979 (Α’74) και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών του
α.ν. 726/1937 (Α’ 228) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2018, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης.
Άρθρο 58
Περιεχόµενο προστασίας
Στο ν.δ. 162/1973 (Α’ 227) προστίθεται άρθρο 2 ως εξής:
«Άρθρο 2
Περιεχόµενο προστασίας
1. Η προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόµων εξασφαλίζεται µε την ανάπτυξη προγραµµάτων ανοικτής
κοινωνικής φροντίδας, καθώς και κλειστής περίθαλψης που καταρτίζει και εφαρµόζει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό την βελτίωση της
ποιότητας ζωής, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και περίθαλψης αυτών.
2. Τα ανωτέρω προγράµµατα δύνανται να υλοποιούνται είτε
από τους φορείς του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α’236) είτε από
τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθµού είτε από ιδιωτικούς φορείς
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που, σύµφωνα µε τις καταστατικές
τους διατάξεις έχουν σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη και πρόνοια
ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο των καταρτιζόµενων προγραµµάτων, οι φορείς υλοποίησης αυτών, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, η διαδικασία
υπαγωγής των ωφελούµενων στα προβλεπόµενα προγράµµατα
της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
σχετικό θέµα.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Σκοπός
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθµίσεων κατ’ εφαρµογή διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για
τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες, που κυρώθηκαν µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α’ 88). Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η άρση των εµποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη
και ισότιµη συµµετοχή των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
Άρθρο 60
Ορισµοί
1. Ως «Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)» νοούνται τα άτοµα µε µακροχρόνιες σωµατικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση µε διάφορα εµπόδια,
ιδίως θεσµικά, περιβαλλοντικά ή εµπόδια κοινωνικής συµπεριφοράς, δύναται να παρεµποδίσουν την πλήρη και αποτελεσµατική
συµµετοχή των ατόµων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση µε τους
άλλους.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου:
α) ως «Σύµβαση» ορίζεται η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ που υπογράφθηκε στη Νέα Υόρκη

στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4074/2012 (Α’ 88),
β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ που
υπογράφθηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεµβρίου 2010 και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012,
γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώµατα των
ΑµεΑ που συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Σύµβασης.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της Σύµβασης διέπουν και
το παρόν µέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 61
Γενικές υποχρεώσεις
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιµη άσκηση
των δικαιωµάτων των ΑµεΑ στο πεδίο των αρµοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαµβάνοντας κάθε πρόσφορο µέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να
θίγει την άσκηση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάµενα εµπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασµού σε κάθε τοµέα
της αρµοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειµένου να διασφαλίζει για τα ΑµεΑ την προσβασιµότητα των υποδοµών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριµένη περίπτωση,
εύλογες προσαρµογές υπό τη µορφή εξατοµικευµένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθµίσεων και ενδεδειγµένων µέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συµπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑµεΑ,
ε) να προάγει µε θετικά µέτρα την ισότιµη συµµετοχή και άσκηση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ στον τοµέα της αρµοδιότητας
ή δραστηριότητάς του.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους µε ΑµεΑ να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση
µέσω τρόπων, µορφών και µέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται
στη Σύµβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έπειτα από συνεργασία µε το Συντονιστικό Μηχανισµό
του άρθρου 69 και κατόπιν διαβούλευσης µε αναγνωρισµένες
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήµατος, µε
άτοµα και µε οµάδες ατόµων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για
τα δικαιώµατα των ΑµεΑ εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι
τρόποι, οι µορφές και τα µέσα προσβάσιµης επικοινωνίας, καθώς
και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 62
Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας
στις δηµόσιες πολιτικές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση
της αναπηρίας σε κάθε δηµόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία,
δράση, µέτρο και πρόγραµµα της αρµοδιότητάς τους µε στόχο
την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων µεταξύ
ατόµων µε και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν:
α) Υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά µε τις δράσεις, τα µέτρα και τα προγράµµατα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των
ΑµεΑ,
β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέµατα
αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρµόδια διεθνή και ευ-
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ρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η µέτρηση και η
αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας,
γ) συλλέγουν και τηρούν επιµέρους στατιστικά στοιχεία για
την αναπηρία ως προς τους τοµείς ευθύνης τους.
2. Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών κατόπιν συνεργασίας µε το Συντονιστικό Μηχανισµό του άρθρου
69 και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίησης καθώς και κάθε άλλο
θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 63
Καθολικός σχεδιασµός διοικητικών προϊόντων,
περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρµογές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, σε συνεργασία µε τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς του άρθρου 71, υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασµού του άρθρου 2 της
Σύµβασης, όπως εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται κάθε
φορά, κατά το σχεδιασµό δηµοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δοµών, που θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από όλους
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές
προσαρµογές ή εξειδικευµένος σχεδιασµός. Για την επικαιροποίηση προδιαγραφών και οδηγιών εφαρµογής των αρχών του
καθολικού σχεδιασµού οι υπόχρεοι τελούν σε διαβούλευση µε
αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήµατος, µε άτοµα και µε οµάδες ατόµων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαµβάνουν ενδεδειγµένα µέτρα προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑµεΑ προκειµένου να διασφαλιστεί η
αρχή της ίσης µεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρµογές,
οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της µη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαµβάνονται ενδεικτικά, µέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής
βοήθειας και ενδιαµέσων, εξατοµικευµένη προσαρµογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευµένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία.
Άρθρο 64
Πρόσβαση στο φυσικό, δοµηµένο
και ηλεκτρονικό περιβάλλον
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους µεριµνούν για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των ΑµεΑ στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, τόσο σε
συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των ΑµεΑ στο
ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων των µέσων ενηµέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.
Άρθρο 65
Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές,
γλώσσες και µορφές επικοινωνίας
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται µε
ΑµεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα µέσα επικοινωνίας
και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην ως άνω υποχρέωση περιλαµβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα και
η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε ΑµεΑ σε προσβάσιµες
µορφές, καθώς και η διασφάλιση της προηγούµενης ακρόασης
µε πρόσφορους τρόπους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία µε το Συντονιστικό Μηχανισµό του άρθρου 69 και µε το Κεντρικό Σηµείο
Αναφοράς του άρθρου 70 και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, προσδιορίζονται τα είδη των πρό-
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σφορων µέσων, των προσβάσιµων µορφών και των τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσίες της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η ελληνική νοηµατική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιµη µε
την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαµβάνει µέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών.
3. Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει µέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την
κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.
Άρθρο 66
Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση
και κατάρτιση σε θέµατα δικαιωµάτων ΑµεΑ
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενηµερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόµενους και τους
αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά µε τα δικαιώµατα των
ΑµεΑ και τον καθολικό σχεδιασµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από δηµόσια διαβούλευση µε αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήµατος, µε άτοµα και µε οµάδες
ατόµων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα των
ΑµεΑ, εξειδικεύονται οι τρόποι ενηµέρωσης, τα εργαλεία και τα
µέσα ευαισθητοποίησης, καθώς και το περιεχόµενο των παρεµβάσεων για την υλοποίηση του περιεχοµένου της παρούσας παραγράφου.
2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών
αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών
του δηµόσιου τοµέα σε θέµατα δικαιωµάτων και ίσης µεταχείρισης των ΑµεΑ, τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας µεριµνούν για
τη συµπερίληψη στα προγράµµατα σπουδών και στα επιµορφωτικά τους σεµινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα
δικαιώµατα των ΑµεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύµβαση.
Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία µε το Συντονιστικό Μηχανισµό του άρθρου 69 και το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς του άρθρου 70, ρυθµίζονται οι επιµέρους θεµατικές
ενότητες, το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς
και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Άρθρο 67
Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες
1. Τα δηµόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εµπέδωση και το σεβασµό της αρχής της µη διάκρισης. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκποµπών, Διαφηµίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραµµάτων που καταρτίζει, οφείλει να συµπεριλαµβάνει ρυθµίσεις που αποβλέπουν
στην πραγµάτωση της αρχής της µη διάκρισης λόγω αναπηρίας,
στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα θέµατα των
ΑµεΑ και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας µεταξύ ατόµων µε και χωρίς αναπηρίες.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας,
συµπεριλαµβανοµένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται να
αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπως οµιλούσες ιστοσελίδες,
υποτιτλισµό, ακουστική περιγραφή, διερµηνεία νοηµατικής, προκειµένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑµεΑ σε αυτά. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης καθορίζονται τα µέσα, η διαδικασία καθώς και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 68
Νοµοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών
ρυθµίσεων και παραγωγή επίσηµων στατιστικών
για τα ΑµεΑ
1. Κατά το στάδιο της νοµοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρµόδια όργανα συνεκτιµούν τα δικαιώµατα των ΑµεΑ, όπως αυτά
περιγράφονται στη Σύµβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόµου, συνεργάζονται µε το Συντονιστικό Μηχανισµό του άρθρου 69 και µε το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς του
άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση µε αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήµατος, µε
άτοµα και µε οµάδες ατόµων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για
τα δικαιώµατα των ΑµεΑ.
2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων που συνοδεύει κάθε
σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές
αποφάσεις µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, συµπεριλαµβάνεται ειδική ενότητα τεκµηρίωσης της συµβατότητας των
προτεινόµενων ρυθµίσεων µε τη Σύµβαση, καθώς και των ειδικών
συνεπειών των προτεινόµενων ρυθµίσεων στα ΑµεΑ.
3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που
περιλαµβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύµφωνα µε τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και την κείµενη νοµοθεσία
επίσηµες στατιστικές σχετικά µε τα ΑµεΑ, καθώς και µε τα εµπόδια που αυτά αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωµάτων
τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασµού των ως άνω στατιστικών
και της διάχυσης των παραγόµενων δεδοµένων τελούν σε διαβούλευση µε το Παρατηρητήριο για τα Θέµατα Αναπηρίας της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Αρµοδιότητα για τα Δικαιώµατα των ΑµεΑ –
Συντονιστικός Μηχανισµός στην Κυβέρνηση
1. Ο Υπουργός Επικρατείας, αρµόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύµβασης. Στην
αρµοδιότητά του ανήκουν ειδικότερα:
α) Η παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν στα δικαιώµατα
των ΑµεΑ,
β) ο συντονισµός των αρµόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και
την εφαρµογή δηµόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώµατα
των ΑµεΑ,
γ) η συνεργασία µε το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς του άρθρου
70,
δ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση του έργου των συναρµόδιων Υπουργείων για την εφαρµογή της Σύµβασης στον ιδιωτικό τοµέα,
ε) οι αρµοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύµβαση και το
Πρωτόκολλο σε σχέση µε την παρακολούθηση εφαρµογής της
Σύµβασης.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν υπάρχει
Υπουργός Επικρατείας µε αρµοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, µπορεί η αρµοδιότητα του παρόντος άρθρου να
ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.
3. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας της παραγράφου 1, µπορεί να
συνιστώνται στο γραφείο του ως άνω Υπουργού µέχρι δύο (2)
θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευµένων σε θέµατα αναπηρίας.
Άρθρο 70
Ορισµός Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς για την
παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης
1. Η Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωµάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς για θέµατα
σχετιζόµενα µε την εφαρµογή της Σύµβασης.
2. Στην αρµοδιότητα του Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς ανήκει:
α) Η υποδοχή και ο χειρισµός ζητηµάτων που άπτονται της
εφαρµογής της Σύµβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,
β) η συνεργασία µε τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς του άρθρου 71,
γ) η διασύνδεση µε το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύµβασης του
άρθρου 72,
δ) η διαβούλευση µε αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήµατος, µε άτοµα και µε οµάδες
ατόµων, οργανωµένες ή µη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα
δικαιώµατα των ΑµεΑ,
ε) η παροχή ενηµέρωσης και κατευθύνσεων για θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των ΑµεΑ,
στ) η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑµεΑ, καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ του άρθρου 34 της Σύµβασης
των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 αυτής.
Άρθρο 71
Ορισµός Επιµέρους Σηµείων Αναφοράς για την
παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης
1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραµµατέας ως Σηµείο Αναφοράς, για την παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούµενων
κατ’ εφαρµογή της Σύµβασης δηµόσιων πολιτικών στα οικεία
Υπουργεία και στους εποπτευόµενους από αυτά φορείς, την
προώθηση στο Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς του άρθρου 70, προτάσεων και νοµοθετικών ρυθµίσεων βέλτιστης εφαρµογής της
Σύµβασης, τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση δηµόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέµατα.
2. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραµµατέα οι αρµοδιότητες του Σηµείου Αναφοράς µπορεί να µεταβιβασθούν σε
οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή
Τµήµατος.
3. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήµου ορίζεται ως
Σηµείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δήµαρχος αντίστοιχα
για την παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με απόφαση του Περιφερειάρχη και
του Δηµάρχου αντίστοιχα οι αρµοδιότητες του Σηµείου Αναφοράς µπορεί να µεταβιβασθούν σε οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος.
Άρθρο 72
Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρµογής της Σύµβασης
1. Για την προώθηση της εφαρµογής της Σύµβασης, κατά τα
διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 αυτής, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως η συνταγµατικά κατοχυρωµένη
Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή
της εφαρµογής της Σύµβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής). Για
την εκπλήρωση της αποστολής του το Πλαίσιο Προαγωγής τελεί
σε συνεργασία µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ), η οποία αποτελεί τριτοβάθµια οργάνωση των
Ατόµων µε Αναπηρίες και ανεξάρτητο µηχανισµό της κοινωνίας
των πολιτών.
2. Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρµογής της Σύµβασης
και των δηµόσιων πολιτικών, για την προώθηση των δικαιωµάτων
των ΑµεΑ. Το Πλαίσιο Προαγωγής µεταξύ άλλων:
α) Εκφράζει γνώµη για τη συµβατότητα των δηµοσίων πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και για τη συµβατότητα της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Σύµβασης,
β) χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση µε την παραβίαση δικαιωµάτων των ΑµεΑ,
γ) αναλαµβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέµατα σχετικά
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µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Σύµβαση,
δ) εκπονεί µελέτες και έρευνες, σχετικά µε την υλοποίηση άρθρων της Σύµβασης σε επιµέρους τοµείς,
ε) υποβάλλει ετήσια έκθεση µε την αξιολόγηση των δηµόσιων
πολιτικών, της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας και προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων ή τροποποιήσεων,
στ) λαµβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της
αποστολής του µέτρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Όπου προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος µέρους
η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών πράξεων, αυτή
λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη
θέση αυτού σε ισχύ.
Άρθρο 74
1. Οι διατάξεις του παρόντος µέρους δεν θίγουν ευνοϊκότερες
διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου σχετικές µε
την υλοποίηση δικαιωµάτων των ΑµεΑ και δεν αποτελούν λόγο
περιορισµού του υφιστάµενου επιπέδου παρεχόµενης προστασίας.
2. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ δεν εφαρµόζονται ως προς την εργασία και την απασχόληση στις ένοπλες
δυνάµεις καθόσον αφορά σε διαφορετική µεταχείριση λόγω αναπηρίας, ή χρόνιας πάθησης σχετικής µε την Υπηρεσία, όπως
προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4443/
2016 (Α’232)».
3. Το άρθρο τρίτο του ν. 4074/2012 καταργείται.
4. Η έκδοση του προβλεπόµενου στο άρθρο 24 του ν. 4443/
2016 (Α’ 232) προεδρικού διατάγµατος για την επέκταση της
προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις µεταξύ άλλων λόγω
αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τοµείς της κοινωνικής
προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης
και της υγειονοµικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και
φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης και της
στέγης, λαµβάνει χώρα σε συνεργασία µε το Συντονιστικό Μηχανισµό του άρθρου 69 και ύστερα από διαβούλευση µε αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού
κινήµατος, µε άτοµα και µε οµάδες ατόµων, οργανωµένες ή µη
που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ, το
αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά
τα προβλεπόµενα µε τις διατάξεις του παρόντος θέµατα.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»
(ΣΚΛΕ)
Άρθρο 75
‘Εδρα – Περιφερειακά Τµήµατα
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ) εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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2. Περιφερειακά Τµήµατα (ΠΤ) του ΣΚΛΕ δύνανται να ιδρύονται σε κάθε Περιφέρεια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’87).
Ως έδρα των ΠΤ ορίζεται η πρωτεύουσα του Νοµού που ανήκει
στην οικεία Περιφέρεια και έχει τα περισσότερα µέλη. Ειδικώς
το ΠΤ Νοτίου Αιγαίου θα έχει έδρα την Ρόδο.
Άρθρο 76
Ίδρυση Περιφερειακών Τµηµάτων
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τα Περιφερειακά
Τµήµατα (ΠΤ) ιδρύονται µε απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) η ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των ΠΤ
ενεργείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ). Με την
απόφαση ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης των ΠΤ, προσδιορίζεται η έδρα και η τοπική αρµοδιότητα εκάστου ΠΤ, µε γνώµονα τον Νοµό όπου ασκεί κάθε µέλος του ΣΚΛΕ το επάγγελµα.
2. Με την απόφαση ίδρυσης νέου ΠΤ ορίζεται η αντίστοιχη
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ). Η ΠΔΕ είναι τριµελής,
και υποχρεούται εντός τριών (3) µηνών από τον ορισµό της να
εγγράψει στο µητρώο του οικείου ΠΤ τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπάγονται στην τοπική του αρµοδιότητα. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της εκπνοής της τρίµηνης
προθεσµίας για την εγγραφή των µελών, υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ, για την εκλογή της αιρετής διοίκησης του Περιφερειακού Τµήµατος. Η θητεία ειδικώς της πρώτης αιρετής διοίκησης νεοϊδρυθέντος ΠΤ, λήγει µε την πάροδο της τριετούς θητείας του τρέχοντος ΔΣ.
3. Για τη λειτουργία τους τα ΠΤ επιχορηγούνται από το ΣΚΛΕ
ετησίως. Για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησής τους ή τα
ΠΤ αποστέλλουν στο ΣΚΛΕ κατά τους πρώτους δύο (2) µήνες
κάθε έτος: α) προτεινόµενο Προϋπολογισµό και β) Ετήσιο Σχέδιο
Δράσης. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται µε απόφαση
του ΔΣ.
4. Για τη αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονότων, ή την υλοποίηση
ειδικών δράσεων µε απόφαση του ΔΣ είναι δυνατή και η έκτακτη
επιχορήγησή τους.
Άρθρο 77
Μέλη
1. Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα,
πάρεδρα και έκτακτα.
2. Τακτικά µέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί
λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: α) Τµηµάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου της Θράκης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
και β) Σχολών ή τµηµάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώµατα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα διπλώµατα των ηµεδαπών σχολών και τµηµάτων.
3. Κοινωνικοί λειτουργοί που δικαιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν το επάγγελµα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν µέλη του ΣΚΛΕ µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέτει στα µέλη του
ΣΚΛΕ την υλοποίηση συγκεκριµένου έργου, σχετικού µε τις αρµοδιότητες των Κοινωνικών Λειτουργών, µέσω προγραµµατικών
συµβάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Επίτιµα µέλη του ΣΚΛΕ είναι πρόσωπα που έχουν συµβάλει
στην προαγωγή και την ανάπτυξη του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού. Τα επίτιµα µέλη ορίζονται µετά από απόφαση
του ΔΣ που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
µελών.
5. Τα τακτικά µέλη, µετά την συνταξιοδότησή τους, µεταπίπτουν σε πάρεδρα µέλη χωρίς δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
και χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς. Τα πάρεδρα µέλη
δύνανται να µετέχουν σε κάθε µορφής επιστηµονικές, κοινωνικές
και πάσης άλλης φύσεως δράσεις του Συνδέσµου.
6. Έκτακτα µέλη, χωρίς δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς, δύνανται να γίνονται οι
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σπουδαστές των αναγνωρισµένων σχολών Κοινωνικής Εργασίας,
µε το πέρας του δεύτερου έτους σπουδών τους. Τα έκτακτα
µέλη δύνανται να παρευρίσκονται στις ΓΣ, και να µετέχουν σε
επιστηµονικές ή κοινωνικές δράσεις του Συνδέσµου.
7. Παύουν να είναι µέλη του ΣΚΛΕ όσοι τους ανακλήθηκε, ακυρώθηκε, καταργήθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α’6), καθώς και όσοι τους
επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής, για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί αυτή, και της οριστικής διαγραφής.
Άρθρο 78
Εγγραφή – Συνδροµή
1. Κάθε κοινωνικός λειτουργός υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής –δήλωση στον ΣΚΛΕ µε τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώνυµο, αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας, όνοµα πατέρα,
όνοµα µητέρας, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, εργασιακή κατάσταση, φορέα απασχόλησης, στοιχεία απασχόλησης,
στοιχεία εκπαίδευσης εγγραφής στο ΣΚΛΕ. Η αίτηση εγγραφής
συνοδεύεται από δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του. Για την εγγραφή απαιτείται η εφάπαξ καταβολή ποσού είκοσι πέντε (25,00)
ευρώ. Για κάθε εγγραφή τηρείται στο ΣΚΛΕ ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος.
2. Κάθε κοινωνικός λειτουργός υποχρεούται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, να υποβάλει στο ΣΚΛΕ, δήλωση µε τα
εξής στοιχεία: όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατέρα, όνοµα µητέρας,
τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας.
Μαζί µε τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της
Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, και δήλωση πραγµατικής άσκησης του επαγγέλµατος. Το έντυπο της
δήλωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Το ΔΣ του
Συνδέσµου µπορεί µε απόφασή του να τροποποιήσει τη µορφή
της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό µητρώο
του ΣΚΛΕ και τον ατοµικό φάκελο του κοινωνικού λειτουργού. Η
ετήσια εισφορά κάθε κοινωνικού λειτουργού στον ΣΚΛΕ ορίζεται
στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, και καταβάλλεται στο ΔΣ του ΣΚΛΕ
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Τα επίτιµα µέλη δεν
υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς
και της εγγραφής. Άνεργοι κοινωνικοί λειτουργοί, θεωρείται ότι
είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι µε την προσκόµιση Βεβαίωσης
Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
3. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής ,µπορούν
να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της ΓΣ του ΣΚΛΕ, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του.
Εντός µηνός, από την εγγραφή µελών στα ΠΤ, τα Περιφερειακά
Συµβούλια των ΠΤ, υποχρεούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις
εγγραφής, ετήσιες δηλώσεις και τα ποσά που έχουν καταβληθεί
για την εγγραφή και την ετήσια εισφορά, µε σκοπό την τήρηση
Ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών Λειτουργών. Σε κάθε κοινωνικό λειτουργό που υποβάλλει εµπρόθεσµα τη δήλωση και καταβάλλει
την ετήσια συνδροµή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που ισχύει
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ΣΚΛΕ.
Η υποβολή εκπρόθεσµης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
4. Κάθε κοινωνικός λειτουργός που απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελµατίας αναρτά στην είσοδο του καταστήµατος βεβαίωση µε την ένδειξη «Νόµιµος Χώρος Παροχής Κοινωνικής
Εργασίας», που χορηγείται από το ΣΚΛΕ και αναφέρει τον αριθµό
µητρώου του µέλους. Η βεβαίωση ισχύει µέχρι το τέλος του
µηνός Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, οπότε και ανανεώνεται
µε την καταβολή της ετήσιας εισφοράς.
Άρθρο 79
Πόροι
1. Πόροι του Συνδέσµου είναι:
α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων µελών.
β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών µελών.

γ) Τα δικαιώµατα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δ) Τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών µελών, µετά από
απόφαση του ΔΣ, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων
(2/3) των µελών του και επικυρώνεται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
ε) Επιχορηγήσεις, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
στ) Δωρεές ή κληροδοτήµατα.
ζ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων, µε εθνική ή κοινοτική χρηµατοδότηση.
η) Έσοδα από την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων.
θ) Έσοδα από τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό,
τα ενηµερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συνδέσµου.
ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύνδεσµο, για νόµιµη
αιτία και προκειµένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.
2. Η οικονοµική διαχείριση του Συνδέσµου διέπεται από τις
διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204 ).
Άρθρο 80
Όργανα Διοίκησης
1. Ο ΣΚΛΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τµήµατα (ΠΤ).
2. Τα όργανα διοίκησης του ΣΚΛΕ είναι η Γενική Συνέλευση
(ΓΣ) και το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ). Στο Σύνδεσµο λειτουργεί
Πρωτοβάθµιο και Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και Συνέλευση Προέδρων.
3. Όργανα διοίκησης κάθε ΠΤ είναι η Περιφερειακή Συνέλευση
και το Περιφερειακό Συµβούλιο.
4. Η θητεία των µελών του ΔΣ, και των Περιφερειακών Συµβουλίων, είναι τριετής.
Άρθρο 81
Γενική Συνέλευση
1. Η ΓΣ αποτελείται από το σύνολο των οικονοµικώς τακτοποιηµένων µελών του ΣΚΛΕ.
2. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο και εξασφαλίζει τη συµµετοχή
όλων των µελών στη λήψη αποφάσεων. Η ΓΣ αποφασίζει για
κάθε θέµα που ανάγεται στους σκοπούς της, ιδίως, δε, ελέγχει
τις πράξεις του ΔΣ, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό του ΣΚΛΕ, εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΣΚΛΕ. Οι αποφάσεις της ΓΣ υπερισχύουν πάντοτε των
αποφάσεων του ΔΣ, των Περιφερειακών Συµβουλίων και των Περιφερειακών Γενικών Συνελεύσεων.
3. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα µισά εκ των οικονοµικώς τακτοποιηµένων µελών της. Αν
δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια
ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει
απαρτία εάν παρίσταται το ήµισυ του οριζόµενου στο προηγούµενο εδάφιο αριθµού µελών.
4. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά µία (1) φορά κάθε έτος, εντός δύο
(2) µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους και εκτάκτως, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο από το ΔΣ ή εάν αυτό ζητείται από
το ένα τρίτο (1/3) των µελών της, µε έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο ΔΣ και στην οποία αναγράφονται τα θέµατα που
πρέπει να συζητηθούν.
5. Τη σύγκληση της ΓΣ αποφασίζει το ΔΣ. Τα µέλη της ΓΣ προσκαλούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του
ΣΚΛΕ, µε ατοµικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΚΛΕ, το
αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η ηµερήσια διάταξη της
συνεδρίασης. Εκτός από τα θέµατα που αναγράφονται στην πρόσκληση, µπορεί να συζητηθεί και άλλο θέµα, εφόσον προταθεί
και γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση µελών.
6. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν λαµβάνεται
απόφαση.
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7. Η ψηφοφορία για κάθε προσωπικό θέµα ή για την εκλογή
προσώπου είναι µυστική.
8. Στην έναρξη κάθε συνεδρίασης η ΓΣ εκλέγει Πρόεδρο και
δύο (2) Γραµµατείς.
9. Στις συνεδριάσεις της ΓΣ τηρούνται Πρακτικά από του δύο
Γραµµατείς, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον
Πρόεδρο της ΓΣ, καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα του ΣΚΛΕ.
Άρθρο 82
Ηµερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Η ηµερήσια διάταξη της ΓΣ περιέχει υποχρεωτικά τα εξής
θέµατα: α) απολογισµό των πεπραγµένων του έτους, β) έγκριση
προϋπολογισµού και απολογισµού ύστερα από ανακοίνωση της
Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) προτάσεις για τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δράσης. Στην ηµερήσια διάταξη
συµπεριλαµβάνεται και κάθε άλλο ζήτηµα που ορίζεται από το
ΔΣ στην πρόσκληση. Ειδικά στη ΓΣ του έτους των αρχαιρεσιών
εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή που θα τις διενεργήσει.
2. Το ΔΣ διατηρεί τη δυνατότητα να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει αναγκαίο προκειµένου να εκφέρει γνώµη επί θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Άρθρο 83
Διοικητικό Συµβούλιο ΣΚΛΕ
1. Το ΔΣ του ΣΚΛΕ αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, που
εκλέγονται από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη µε τριετή θητεία. Μέσα σε επτά (7) ηµέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών,
ο πλειοψηφήσας σύµβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού
και σε περίπτωση ισοψηφίας το αρχαιότερο µέλος βάσει του
χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τµήµατος
που ανήκει, καλεί τους συµβούλους που έχουν εκλεγεί προς
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου Α’ και Β’, Γενικού Γραµµατέα,
Οργανωτικού Γραµµατέα, Ταµία, Υπευθύνου Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Υπευθύνου Δηµοσίων Σχέσεων. Η εκλογή γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία
των παριστάµενων µελών. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο (2) πρώτων και
εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
2. Το ΔΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και σε περίπτωση
άρνησης ή αδυναµίας του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο Α’ ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από
έξι (6) τουλάχιστον µέλη.
3. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον δύο (2) φορές το
µήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 2 του παρόντος.
4. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον από τα µέλη του και λαµβάνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των παρόντων. Προκειµένου περί προσωπικών ζητηµάτων οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση
δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη
συνεδρίαση του ΔΣ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από
όλους όσοι παρίστανται.
Άρθρο 84
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Διοικεί τον ΣΚΛΕ, συγκαλεί τη ΓΣ και εκτελεί τις αποφάσεις
της.
β) Αποφασίζει για κάθε θέµα που ανατίθεται σε αυτό από τη
ΓΣ.
γ) Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των ΠΤ.
δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό και απολογισµό.
ε) Αποφασίζει για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των
ΠΤ.
στ) Διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια.
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ζ) Συστήνει επιτροπές µε συγκεκριµένο έργο.
η) Εκδίδει περιοδικό, το οποίο αποστέλλεται έντυπα ή/και ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη του ΣΚΛΕ.
θ) Συνεργάζεται µε φορείς στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό για
θέµατα που αφορούν τα µέλη του ΣΚΛΕ.
ι) Αποφασίζει για την προσχώρηση ή αποχώρηση του ΣΚΛΕ
από άλλους συλλογικούς φορείς, όπως Συνδέσµους, Ενώσεις,
Οργανώσεις µε συναφείς σκοπούς και δράσεις.
ια) Δύναται να συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη τους Προέδρους
των ΠΤ, οι οποίοι υποχρεούνται να παραστούν. Τα πορίσµατα
των συσκέψεων αυτών αξιολογούνται από το ΔΣ του ΣΚΛΕ.
ιβ) Δύναται να συστήνει επιτροπές εργασίας για την προώθηση των σκοπών του. Οι επιτροπές έχουν ως αντικείµενο την
έρευνα και µελέτη των προβληµάτων της αρµοδιότητάς τους και
συνεπικουρούν το έργο του ΔΣ µε τη διατύπωση εισηγήσεων.
2. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις
(4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη
θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό.
Μετά από τρεις (3) συνεχείς απουσίες ο Γενικός Γραµµατέας του
ΔΣ οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το µέλος του ΔΣ που απουσίαζε για τις συνέπειες της τέταρτης συνεχόµενης απουσίας του.
3. Αν κενωθεί κάποια θέση στο ΔΣ καταλαµβάνεται από τον
πρώτο επιλαχόντα του αντίστοιχου συνδυασµού και σε περίπτωση κένωσης θέσεως µεµονωµένου υποψηφίου, από άλλον
µεµονωµένο υποψήφιο µε τους περισσότερους σταυρούς, ελλείψει, δε, άλλου µεµονωµένου υποψηφίου από τον πρώτο επιλαχόντα του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Σε περίπτωση κένωσης τριών (3) θέσεων του ΔΣ, συγκαλείται έκτακτη ΓΣ για την
εκλογή των µελών που λείπουν και για τον υπολειπόµενο χρόνο
θητείας του τρέχοντος ΔΣ.
5. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Οργανωτικός Γραµµατέας, ο Ταµίας, ο Υπεύθυνος Διαδικτύου και
Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και ο Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων
του ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα
δικαιούνται άδεια απουσίας από τον αρµόδιο Υπουργό, κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες µηνιαίως, όσο διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα
µέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ δικαιούνται άδεια απουσίας εννέα (9) ηµερών το µήνα.
6. Οι θέσεις στο ΔΣ είναι τιµητικές και άµισθες. Τα µέλη του
ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον διαµένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να
αποζηµιώνονται για τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής τους
προκειµένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του ΔΣ ή για να
εκπροσωπήσουν τον ΣΚΛΕ σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, εφόσον έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το ΔΣ. Το
ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται µε απόφαση του ΔΣ και η
καταβολή της γίνεται από αυτό. Τα µέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν µετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεσή
τους.
Άρθρο 85
Αρµοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΚΛΕ εκπροσωπεί το φορέα ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη
µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα, υπογράφει µαζί µε τον Γενικό
Γραµµατέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή
πιστοποιητικό. υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση των κεφαλαίων
του ΣΚΛΕ.
2. Ο Πρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται
από τον Αντιπρόεδρο Α’, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση
κωλύµατος ή απουσίας ο Αντιπρόεδρος Β’.
3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΚΛΕ δεν µπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου.
4. Εφόσον ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΚΛΕ είναι και Πρόεδρος
Περιφερειακού Συµβουλίου, επιλέγει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
το αξίωµα το οποίο επιθυµεί να διατηρήσει. Αν η προθεσµία αυτή
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παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται ότι παραιτήθηκε από το αξίωµα
του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Άρθρο 86
Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου Α’
Ο Αντιπρόεδρος Α’ έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την
αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας, εισηγείται
τη συγκρότησή τους και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στο ΔΣ, έχει την ευθύνη για τη διασύνδεση του
ΣΚΛΕ µε άλλους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις, καθώς και για
τη συµµετοχή του ΣΚΛΕ σε Εθνικά Δίκτυα.
Άρθρο 87
Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου Β’
Ο Αντιπρόεδρος Β’ έχει την ευθύνη επικοινωνίας µε άλλους
διεθνείς οργανισµούς ή οµοειδή νοµικά πρόσωπα άλλων χωρών
και συµµετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Στα καθήκοντά
του αυτά δύναται να συνεπικουρείται από Επιτροπή µελών. Επιπλέον, έχει την ευθύνη παρακολούθησης του οικονοµικού αντικειµένου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στη υλοποίηση των οποίων συµµετέχει ο ΣΚΛΕ.
Άρθρο 88
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
1. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της
οµαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΣΚΛΕ. Τηρεί την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το µητρώο και τη
σφραγίδα του, συντάσσει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο την
ηµερήσια διάταξη του ΔΣ και κάθε άλλο έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά του ΔΣ, τα οποία και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο, καθώς
και πρωτόκολλο εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραµµατέα.
Άρθρο 89
Αρµοδιότητες Ταµία
1. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του ΣΚΛΕ. Φροντίζει για την είσπραξη των
ποσών εγγραφής και ετήσιας εισφοράς των µελών, καθώς και
για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του ΣΚΛΕ. Τηρεί βιβλίο εσόδων
- εξόδων και ενηµερώνει το ΔΣ για τα οικονοµικά θέµατα του
ΣΚΛΕ. Ο Ταµίας καταρτίζει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό εσόδων και εξόδων κάθε ηµερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς έγκριση στο ΔΣ και στη συνέχεια στη ΓΣ. Τηρεί
βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Κάθε πληρωµή ενεργείται µε ένταλµα που υπογράφεται από
τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Ο Ταµίας
µπορεί να κρατά «εις χείρας» για τις επείγουσες δαπάνες του
ΣΚΛΕ ποσό καθοριζόµενο κάθε φορά από το ΔΣ και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασµό
που ορίζεται από το ΔΣ.
3. Κάθε είσπραξη για λογαριασµό του ΣΚΛΕ διενεργείται από
τον Ταµία ή εντεταλµένο υπάλληλο του ΣΚΛΕ.
4. Ο Ταµίας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από
άλλο µέλος του ΔΣ που ορίζεται ως αναπληρωτής του από αυτό.
Άρθρο 90
Αρµοδιότητες Οργανωτικού Γραµµατέα
Ο Οργανωτικός Γραµµατέας έχει την ευθύνη επικοινωνίας του
ΔΣ µε τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΣΚΛΕ, διεκπεραιώνει την
αλληλογραφία µε αυτά και ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα για
τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Όταν απουσιάζει η κωλύεται
αναπληρώνεται από άλλο µέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 91
Αρµοδιότητες Υπεύθυνου Διαδικτύου
και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
Ο Υπεύθυνος Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων έχει την
ευθύνη για τη δηµιουργία και συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας
του Ν.Π.Δ.Δ., τη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού και την
παρουσία του ΣΚΛΕ στα µέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης.
Άρθρο 92
Αρµοδιότητες Υπεύθυνου Δηµοσίων Σχέσεων
Ο Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και ειδικών δράσεων του Ν.Π.Δ.Δ.. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραµµατέα.
Άρθρο 93
Αρµοδιότητες µελών ΔΣ
Τα υπόλοιπα µέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ αναλαµβάνουν συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται µε απόφαση του ΔΣ και
µπορούν να αποτελούν τους συνδέσµους του ΔΣ µε τις επιτροπές που λειτουργούν στα πλαίσια του Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 94
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Στο ΔΣ του ΣΚΛΕ ασκείται έλεγχος νοµιµότητας και οικονοµικός έλεγχος από πενταµελή Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή,
τα τακτικά µέλη της οποίας µαζί µε δύο (2) αναπληρωµατικά
εκλέγονται ταυτόχρονα µε την εκλογή του ΔΣ και µε ισόχρονη
τριετή θητεία.
2. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή ενηµερώνεται για την έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλει στη ΓΣ ο Γραµµατέας και ο
Ταµίας. Στη συνέχεια συντάσσει τη δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και τη θέτει υπόψη της ΓΣ.
3. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά µία
(1) φορά το χρόνο και προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
έκτακτα όποτε χρειαστεί. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία.
Άρθρο 95
Συνέλευση Προέδρων
1. Η Συνέλευση των Προέδρων αποτελείται από τα µέλη του
ΔΣ και τους Προέδρους και ένα (1) µέλος των Περιφερειακών
Συµβουλίων των ΠΤ. Το µέλος ορίζεται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου.
2. Η Συνέλευση των Προέδρων συνεδριάζει στις αρχές Νοεµβρίου εκάστου έτους. Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ, που έχει την ευθύνη για τη σύγκλησή της.
3. Αρµοδιότητα της Συνέλευσης των Προέδρων είναι ο καθορισµός της γενικής πολιτικής του ΣΚΛΕ, η επίλυση προβληµάτων
που ανακύπτουν από τη λειτουργία των ΠΤ και η παροχή οδηγιών
και κατευθύνσεων για την αρµονική συνεργασία µεταξύ ΠΤ και
ΔΣ.
4. Η Συνέλευση των Προέδρων βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα µισά εκ των µελών της. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα
της επόµενης εβδοµάδας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία
εάν παρίσταται το ήµισυ του οριζόµενου στο προηγούµενο εδάφιο αριθµού µελών.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Προέδρων λαµβάνονται
κατά πλειοψηφία.
Άρθρο 96
Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τµήµατος (ΠΤ)
1. Η Γενική Συνέλευση των ΠΤ του ΣΚΛΕ αποτελείται από όλα
τα µέλη του ΣΚΛΕ στη συγκεκριµένη Περιφέρεια, που είναι γραµ-
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µένα στα µητρώα του αντίστοιχου ΠΤ και έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος για την εκλογή των
αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη
των ΠΤ.
3. Η Γενική Συνέλευση του ΠΤ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εκλέγει τα µέλη του ΔΣ, της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
β) Εκλέγει τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και ελέγχει
τις πράξεις τους.
γ) Αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που υποβάλλει σε αυτή το Περιφερειακό Συµβούλιο και ανάγεται στους σκοπούς του ΠΤ ή
όταν το ζητά εγγράφως το ένα τρίτο των µελών.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µέσα σε ένα δίµηνο
από τη λήξη του οικονοµικού έτους και έκτακτα µε απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του
ενός τρίτου (1/3) των µελών. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
5. Τα µέλη του ΠΤ καλούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα µε γενική πρόσκληση που αναγράφει κατά σειρά τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΚΛΕ και τοιχοκολλάται στα γραφεία του ΠΤ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης.
6. Τα µέλη που προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση
και χρησιµεύει για να βεβαιώνει την απαρτία ή σε ειδικό βιβλίο.
7. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον τα µισά από τα µέλη της. Αν δεν
επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια
ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει
απαρτία εάν παρίσταται το ήµισυ του οριζόµενου στο προηγούµενο εδάφιο αριθµού µελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, µε εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαµβάνονται µε πλειοψηφία
των παρόντων και ανακοινώνονται στο ΔΣ του ΣΚΛΕ.

λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
δεν λαµβάνεται απόφαση. Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους
όσοι παρίστανται.
6. Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Διοικεί το ΠΤ.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ του ΠΤ.
γ) Ενηµερώνει για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του
το ΔΣ του ΣΚΛΕ.
δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό - απολογισµό και το ετήσιο
Σχέδιο Δράσης του ΠΤ, που υποβάλλονται προς έγκριση στο ΔΣ.
7. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου υπόκεινται σε
έλεγχο νοµιµότητας από τη ΓΣ του ΠΤ και το ΔΣ του ΣΚΛΕ.
8. Μέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αναπληρώνεται από το
πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος. Μετά από δύο (2) συνεχείς απουσίες ο Γενικός Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως το µέλος που απουσίαζε
για τις συνέπειες της τρίτης συνεχόµενης απουσίας του.
9. Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειακών
Συµβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι του δηµόσιου
τοµέα, λαµβάνουν άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους εννέα
(9) ηµερών το µήνα για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία
τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα µέλη των
Περιφερειακών Συµβουλίων του ΣΚΛΕ δικαιούνται άδεια απουσίας τεσσάρων (4) ηµερών το µήνα.
10. Τα µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον διαµένουν έξω από την έδρα του ΠΤ, δικαιούνται να αποζηµιώνονται για τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, προκειµένου να πάρουν µέρος στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών
Συµβουλίων. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται από το ΔΣ
του ΣΚΛΕ το οποίο είναι αρµόδιο και για την καταβολή της.
11. Τα µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν µετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Άρθρο 97
Περιφερειακό Συµβούλιο

Άρθρο 98
Αρµοδιότητες Προέδρου Περιφερειακού Συµβουλίου

1. Το Περιφερειακό Συµβούλιο, ανάλογα µε τον αριθµό των
µελών του ΠΤ, αποτελείται:
α) Για ΠΤ που αριθµούν έως διακόσια (200) µέλη, από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και δύο (2) µέλη (5µελές).
β) Για ΠΤ που αριθµούν πάνω από διακόσια ένα (201) µέλη,
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον
Αναπληρωτή Γραµµατέα, τον Ταµία και δύο (2) µέλη (7µελές).
2. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την επικύρωση της εκλογής
των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, ο πλειοψηφήσας
υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή ο πλειοψηφήσας µεµονωµένος υποψήφιος και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο
αρχαιότερος, βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του ΠΤ
όπου ανήκει, καλεί τους συµβούλους που έχουν εκλεγεί προς
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Αναπληρωτή Γραµµατέα και Ταµία. Αυτοί εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παριστάµενων µελών. Αν
δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται
µεταξύ των δύο πρώτων και αρκεί σχετική πλειοψηφία για την
εκλογή.
3. Το Περιφερειακό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό
του. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Περιφερειακό
Συµβούλιο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από
δύο τρίτα (2/3) των µελών του.
4. Το Περιφερειακό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία
(1) φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.
5. Το Περιφερειακό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και λαµβάνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των παρόντων. Προκειµένου περί προσωπικών ζητηµάτων ή περί άλλων σοβαρών θεµάτων, οι αποφάσεις

1. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου του ΣΚΛΕ εκπροσωπεί το ΠΤ ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και τη ΓΣ του ΠΤ, εισάγει στο ΔΣ την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Περιφερειακού Συµβουλίου, υπογράφει µαζί µε
τον Γενικό Γραµµατέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο
έγγραφο ή πιστοποιητικό, υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα εντάλµατα των πληρωµών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση
των κεφαλαίων του ΠΤ του ΣΚΛΕ.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο µέλος του ΔΣ που ορίζεται µε απόφασή του.
Άρθρο 99
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
Περιφερειακού Συµβουλίου
1. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της
οµαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΠΤ του ΣΚΛΕ. Τηρεί την
αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το µητρώο και τη
σφραγίδα της, συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων των
Περιφερειακών Συµβουλίων του ΣΚΛΕ, την οποία υποβάλλει στον
Πρόεδρο µαζί µε κάθε άλλο έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των Περιφερειακών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των ΠΤ,
τα οποία συνυπογράφει µε τους Προέδρους και το πρωτόκολλο
εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας ο Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραµµατέα και ελλείψει τούτου από άλλο µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου που
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ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 100
Αρµοδιότητες Ταµία Περιφερειακού Συµβουλίου
1. Ο Ταµίας, µετά από απόφαση του ΔΣ, είναι υπεύθυνος για
την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
ΠΤ. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενηµερώνει το Περιφερειακό Συµβούλιο για τα οικονοµικά θέµατα. Ο Ταµίας συντάσσει
τον απολογισµό εσόδων και εξόδων κάθε ηµερολογιακού έτους
και τον υποβάλλει προς κατάρτιση στο Περιφερειακό Συµβούλιο
και στη συνέχεια προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ΠΤ.
Επίσης καταθέτει τον απολογισµό και προϋπολογισµό στο ΔΣ
του ΣΚΛΕ. Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Κάθε πληρωµή γίνεται µε ένταλµα που υπογράφεται από
τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Ο Ταµίας
µπορεί να κρατά «εις χείρας» για τις επείγουσες δαπάνες του ΠΤ
του ΣΚΛΕ ποσό καθοριζόµενο κάθε φορά από το Περιφερειακό
Συµβούλιο και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό
σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από το Περιφερειακό
Συµβούλιο.
3. Κάθε είσπραξη για λογαριασµό του ΠΤ του ΣΚΛΕ διενεργείται από τον Ταµία ή εντεταλµένο υπάλληλο του ΠΤ.
4. Όταν ο Ταµίας κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από
άλλο µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου που ορίζεται από
αυτό.
Άρθρο 101
Επιτροπές – Τοµείς κατά ειδικότητα
Το ΔΣ του ΣΚΛΕ και τα Περιφερειακά Συµβούλια έχουν το δικαίωµα να καταρτίζουν επιτροπές αποτελούµενες από ένα (1)
µέλος αυτών ως Πρόεδρο και δύο (2) ή περισσότερα µέλη. Οι
επιτροπές αυτές καταρτίζονται για συγκεκριµένο έργο ή συγκεκριµένη περίοδο, προκειµένου να συµβάλουν στη µελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάµενων ή εκτάκτως εµφανιζόµενων
στον ΣΚΛΕ θεµάτων, απαρτίζονται δε από µέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται προς τα υπό µελέτη θέµατα. Το ΔΣ και τα
Περιφερειακά Συµβούλια µπορεί να συνεδριάζουν από κοινού µε
την επιτροπή για την καλύτερη ενηµέρωσή τους επί του υπό
κρίση θέµατος. Με τις αυτές διαδικασίες µπορούν να δηµιουργούνται οµάδες εργασίας ή ερευνητικές οµάδες µε συγκεκριµένο σκοπό, όπως η εκπόνηση µίας ερευνητικής µελέτης.
Άρθρο 102
Εκλογική διαδικασία
1. Τα µέλη του ΔΣ, της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και
των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκλέγονται ανά τριετία από τη ΓΣ
του ΣΚΛΕ µε καθολική, µυστική ψηφοφορία.
Τα Περιφερειακά Συµβούλια εκλέγονται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση εκάστου ΠΤ µε καθολική, µυστική ψηφοφορία.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η θητεία των
πρώτων αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ λήγει το πρώτο δεκαπενθήµερο του έτους κατά το οποίο συµπληρώνεται η τριετής θητεία
τους.
2. Στη Γενική Τακτική Συνέλευση του τρίτου χρόνου θητείας
του ΔΣ, µετά τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης,
εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) µε την παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, µε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής, µε µυστικότητα, µε τη µέριµνα της
ψηφολεκτικής τριµελούς επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τα
µέλη της ΓΣ µε «ανάταση της χειρός». Ταυτόχρονα ορίζεται η
µέρα των αρχαιρεσιών. Σε πέντε (5) ηµέρες από την εκλογή της,
η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται. Πρόεδρός της είναι ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.
3. Η ΚΕΕ είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας στη διενέργεια
των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του
ΣΚΛΕ. Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη, εκ των οποίων τα
τέσσερα (4) µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους είναι τακτικά µέλη

του ΣΚΛΕ, ενώ το πέµπτο και το αναπληρωµατικό του µέλος είναι
Πρωτοδίκης των Πολιτικών Δικαστηρίων, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο οικείο Πρωτοδικείο. Υποψήφιοι για την ΚΕΕ δύνανται να είναι όλα τα οικονοµικώς τακτοποιηµένα µέλη του ΣΚΛΕ. Τα µέλη της ΚΕΕ δεν µπορεί να είναι και υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία που εποπτεύουν. Για τη διενέργεια των εκλογών στα ΠΤ εκλέγονται ανά
ΠΤ Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές µε την ίδια διαδικασία
από τις οικείες Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις. Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές δύνανται να λειτουργούν ακόµη
και µόνον µε την παρουσία των Προέδρων τους.
4. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των αιρετών οργάνων του
ΣΚΛΕ, κεντρικών και περιφερειακών, διεξάγονται την ίδια ηµέρα.
5. Οι υποψηφιότητες για όλα τα αιρετά όργανα του ΣΚΛΕ υποβάλλονται το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από τις εκλογές,
γραπτώς, στην ΚΕΕ. Οι υποψηφιότητες των συνδυασµών υποβάλλονται από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο προς τούτο εκπρόσωπο
του συνδυασµού. Οι µεµονωµένοι υποψήφιοι υποβάλλουν υποψηφιότητα είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω ειδικώς εξουσιοδοτηµένου προς τούτο εκπροσώπου τους. Η ΚΕΕ µετά τον έλεγχο
των νοµίµων προϋποθέσεων και της ταµειακής τακτοποίησης των
υποψηφίων, ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες µέσα στο επόµενο
πενθήµερο µε σύνταξη σχετικού πρακτικού. Το πρακτικό αυτό
αποστέλλεται σε όλα τα ΠΤ, αναρτάται επί πέντε (5) ηµέρες στα
γραφεία του ΣΚΛΕ και των ΠΤ και προσβάλλεται µε ένσταση από
κάθε οικονοµικώς τακτοποιηµένο µέλος. Μετά την πάροδο του
πενθηµέρου και εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, η ανακήρυξη
των υποψηφίων καθίσταται οριστική. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογηµένα η ΚΕΕ εντός τριών (3) ηµερών από την πάροδο της πενθήµερης ανάρτησης, τροποποιώντας ενδεχοµένως
το πρακτικό ανακήρυξης και καθιστώντας αυτό οριστικό. Με την
ίδια ακριβώς διαδικασία η ΚΕΕ συντάσσει εκλογικούς καταλόγους ανά ΠΤ, οι οποίοι αποστέλλονται έγκαιρα στις οικείες Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές.
Η ΚΕΕ έχει την ευθύνη εκτύπωσης των ψηφοδελτίων των συνδυασµών υποψηφίων και των µεµονωµένων υποψηφίων, ακολούθως προς το πρακτικό ανακήρυξης, σε χαρτί όµοιας διάστασης
και χρώµατος για όλους. Για κάθε συνδυασµό ή µεµονωµένο
υποψήφιο εκτυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο για το ΔΣ, την Κεντρική
Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συµβούλια. Αντίστοιχα,
σε κάθε ΠΤ για κάθε συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο εκτυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο για το Περιφερειακό Συµβούλιο. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια προωθούνται έγκαιρα στις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές και πάντως τουλάχιστον δέκα (10)
ηµέρες πριν από τις εκλογές. Οι φάκελοι που χρησιµοποιούνται
σφραγίζονται και µονογράφονται από τον Πρόεδρο κάθε Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των µελών των αιρετών
οργάνων του ΣΚΛΕ είναι η απλή αναλογική. Οι υποψήφιοι κατεβαίνουν είτε σε συνδυασµούς είτε ως µεµονωµένοι σε χωριστά
ψηφοδέλτια. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, γίνεται
ως εξής:
α) Οι έδρες όλων των αιρετών οργάνων κατανέµονται µεταξύ
των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων ανάλογα µε
την εκλογική τους δύναµη.
β) Το εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης είναι αναλογικό. Το εκλογικό µέτρο προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων µε τον αριθµό των
εδρών του ΔΣ ή της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του
Πειθαρχικού Συµβούλιου ή του Περιφερειακού Συµβουλίου ή της
Περιφερειακής Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο αιρετό
όργανο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
δ) Μεµονωµένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο
αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µια (1) έδρα
στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
ε) Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από
τις έδρες που του αναλογούν, καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσοι
είναι οι υποψήφιοί του.
στ) Οι έδρες των αιρετών οργάνων που παραµένουν αδιάθετες
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µετά την εφαρµογή της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου,
κατανέµονται σε δεύτερη κατανοµή ανά µία (1) κατά τη σειρά µεγέθους των υπολοίπων, στους συνδυασµούς ή στους µεµονωµένους υποψηφίους.
ζ) Κάθε συνδυασµός υποψηφίων καταρτίζεται µε έγγραφη δήλωση, υπογεγραµµένη κατά σειρά επωνύµου, από τους αποτελούντες το συνδυασµό υποψηφίους συµβούλους.
η) Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση το σύνολο των
σταυρών προτίµησης για τον καθένα τους. Ο εκλογέας δηλώνει
την προτίµησή του, ανάµεσα στους υποψηφίους του συνδυασµού της επιλογής του, σηµειώνοντας ένα σταυρό δίπλα στο
ονοµατεπώνυµό του.
θ) Η ψηφοφορία είναι µυστική και διεξάγεται σε κατάλληλα
διαρρυθµισµένο χώρο από τις 8:00π.µ. έως τις 8:00µ.µ.. Η διάρκεια τη ψηφοφορίας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία στα ΠΤ εκτός
Αττικής διεξάγεται στις έδρες των Τµηµάτων και στα γραφεία
τους ή σε τόπο που προτείνεται από την κάθε Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή, µε απόφαση της ΚΕΕ. Ειδικά η ψηφοφορία για
το ΠΤ Αττικής διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία του ΣΚΛΕ. ενώπιον της ΚΕΕ. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές προεδρεύουν
εκπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής.
ι) Ειδικά οι ψηφοφόροι που διαµένουν σε νήσο ή πόλη όπου
δεν λειτουργεί εκλογικό τµήµα έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν µε
επιστολή, η οποία αποστέλλεται συστηµένη στην ΚΕΕ επτά (7)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα των εκλογών. Το απόρρητο της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως σφραγισµένου του φακέλου µε το ψηφοδέλτιο επιλογής
του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται αµελλητί στην ΚΕΕ, η οποία την ηµέρα των εκλογών,
αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει
τον φάκελο µε το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης. Όποιος επιθυµεί να ψηφίσει µε επιστολική ψήφο οφείλει να
ενηµερώσει την ΚΕΕ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις
εκλογές.
ια) Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα (1) µόνο συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο. Εφόσον ψηφίζει συνδυασµό, έχει δικαίωµα να
βάλει µέχρι δεκατρείς (13) σταυρούς για το ΔΣ, µέχρι πέντε (5)
στην εξελεγκτική επιτροπή και µέχρι τρείς (3) για το πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο.
ιβ) Ενστάσεις των υποψηφίων, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους ή των εκλογέων υποβάλλονται γραπτά στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας
και της διαλογής. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται επί
των ενστάσεων µε απόφαση που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι υποψήφιοι ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηµένοι
εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και τη διαλογή.
ιγ) Τα µέλη ψηφίζουν αυτοπρόσωπα στα εκλογικά κέντρα των
ΠΤ όπου ανήκουν. Οι Εφορευτικές Επιτροπές κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τηρούν µητρώο ψηφισάντων, ελέγχοντας τα στοιχεία ταυτότητας και την ταµειακή ενηµερότητα
των εκλογέων.
ιδ) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, καταµετρούνται οι φάκελοι και διαπιστώνεται αν ο αριθµός τους συµφωνεί µε τον αριθµό της κατάστασης ψηφισάντων. Στη συνέχεια
αποσφραγίζονται οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υπογράφονται
από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού αναγραφεί
στο επάνω αριστερό σηµείο τους ο αύξων αριθµός τους και στο
επάνω δεξιά ολογράφως ο αριθµός των σταυρών προτίµησης
που έχουν τεθεί δίπλα από τα ονόµατα των υποψηφίων. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη-υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των ΠΤ αµέσως µετά τη
διαλογή και αφού έχουν συντάξει το πρακτικό εκλογής, οφείλουν, το συντοµότερο δυνατό, εντός της ηµέρας διεξαγωγής των
εκλογών, να ανακοινώσουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τα αποτελέσµατα στην ΚΕΕ και σε καµία περίπτωση πριν την προκαθορισµένη για όλα τα ΠΤ ώρα λήξης της ψηφοφορίας.
ιε) Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, ενδεχόµενες ενστάσεις µε τις επ’ αυτών αποφάσεις των
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εφορευτικών επιτροπών, επικυρωµένα πρακτικά της εκλογής)
σφραγίζεται µέσα σε δέµα και αποστέλλεται στην έδρα του
ΣΚΛΕ.
7. Στο αρχείο του Τµήµατος τηρούνται αντίγραφα πρακτικών
των αρχαιρεσιών και των καταστάσεων ψηφισάντων.
8. Η ΚΕΕ αµέσως προβαίνει στη κατάρτιση πίνακα συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων και στη σύνταξη πρακτικού µε το οποίο
ανακηρύσσει τα εκλεγµένα µέλη όλων των αιρετών οργάνων, µε
παράλληλη µνεία της σειράς των αναπληρωµατικών µελών.
Άρθρο 103
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του ΣΚΛΕ σε πρώτο βαθµό. Αποτελείται από
τρία (3) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά, που εκλέγονται µε
τριετή θητεία ταυτόχρονα µε την εκλογή των λοιπών αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ.
2. Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: Αποτελείται από
πέντε (5) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά, εκ των οποίων
ένας Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων µε τον αναπληρωµατικό
του, ο οποίος και προεδρεύει. Τα µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, πλην του Προέδρου, εκλέγονται µετά των
αναπληρωµατικών τους ταυτόχρονα µε την εκλογή των λοιπών
αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας του ΔΣ του ΣΚΛΕ, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει σε
δεύτερο βαθµό τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του
ΣΚΛΕ, µετά από έφεση. Είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών του ΔΣ του ΣΚΛΕ και των
Περιφερειακών Συµβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 104
Πειθαρχικά παραπτώµατα
Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι ιδίως:
Α. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους κοινωνικούς λειτουργούς από τις διατάξεις
του παρόντος, του Κώδικα Δεοντολογίας, του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του ΣΚΛΕ, των αποφάσεων του ΔΣ του ΣΚΛΕ
και του Περιφερειακού Συµβουλίου του ΠΤ στο οποίο ανήκει ο
κοινωνικός λειτουργός. Το παράπτωµα κρίνεται και τιµωρείται
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα
από ενδεχόµενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια.
Β. Η αποδεδειγµένη αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κοινωνικού λειτουργού, ακόµα και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη ποινικά κολάσιµη πράξη.
Άρθρο 105
Πειθαρχικές ποινές
Οι ποινές που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο και
το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου 104 είναι οι ακόλουθες:
Α) Επίπληξη.
Β) Πρόστιµο από εξήντα (60) ευρώ έως το ένα τρίτο (1/3) του
βασικού µισθού ενός µήνα του κοινωνικού λειτουργού που τιµωρείται. Το πρόστιµο καταβάλλεται στο ΔΣ του ΣΚΛΕ και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Γ) Προσωρινή διαγραφή από µέλος, η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
Δ) Οριστική διαγραφή, εφόσον το µέλος είναι υπότροπο.
Άρθρο 106
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά από τριετία από την τέλεσή τους. Η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας,
καθώς και η άσκηση της ποινικής δίωξης διακόπτει την παρα-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφή. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος για την οριστική παραγραφή δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από το χρόνο
τέλεσης της πράξης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης,
εφόσον εκκρεµεί ποινική δίωξη και µέχρι το τέλος αυτής. Σε
αυτήν την περίπτωση ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού
παραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος
από την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
2. Ο Γραµµατέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή ο Γραµµατέας αρµόδιου δικαστηρίου αποστέλλει στον ΣΚΛΕ αντίγραφα
των υποβαλλόµενων κατά των Κοινωνικών Λειτουργών µηνύσεων
και των εκδιδόµενων επί αυτών βουλευµάτων και αποφάσεων.
Άρθρο 107
Πειθαρχική διαδικασία
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτεπάγγελτα ή µε έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση δηµόσιας αρχής ή µετά από αίτηση – καταγγελία κάθε ενδιαφεροµένου.
2. Σε διάστηµα τριών (3) µηνών το αργότερο από την έναρξη
της πειθαρχικής δίωξης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση.
3. Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του
κοινωνικού λειτουργού, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν εµποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά
την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποτελεί δεδικασµένο
για το Πειθαρχικό Συµβούλιο.
4. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ύστερα από την
υποβολή σε αυτό καταγγελίας κατά κοινωνικού λειτουργού ή µε
τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώµατος, αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση το Πρωτοβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο ασκεί πρωτοβάθµια πειθαρχική δικαιοδοσία.
5. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση µε κάποιο από τα µέλη του, που ορίζεται ως εισηγητής. Ο εισηγητής έχει την εξουσία να καλεί και να εξετάζει
µάρτυρες ενόρκως.
6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί
εµπρόθεσµα προς απολογία και δεν εµφανιστεί ο κοινωνικός λειτουργός που διώκεται πειθαρχικά. Στην κλήση σε απολογία, η
οποία επιδίδεται µε απόδειξη, περιγράφεται σαφώς το αποδιδόµενο παράπτωµα και τάσσεται προθεσµία πέντε (5) ηµερών για
την υποβολή απολογητικού υποµνήµατος, η οποία µπορεί να παραταθεί άπαξ µέχρι και το διπλάσιο κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του διωκοµένου.
7. Μετά την υποβολή έγγραφου απολογητικού υποµνήµατος
ή την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισηγητής ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζει την ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
8. Ο διωκόµενος καλείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
σε παράσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Εάν το
Συµβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συµπλήρωση των στοιχείων του
ανακριτικού υλικού, καλεί µέσα στην ίδια προθεσµία τον διωκόµενο σε συµπληρωµατική απολογία.
9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά την ηµέρα που έχει προσδιορίσει, µπορεί να εξετάζει µάρτυρες κατά την κρίση του και,
µετά την απολογία του διωκοµένου ή σε περίπτωση που αυτός
δεν εµφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόµιµα κληθεί,
εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να διατάξει
τη συµπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Σε κάθε
περίπτωση ο διωκόµενος δικαιούται να παρίσταται µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
10. Μετά την απολογία ή την ερηµοδικία του διωκοµένου, το
Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση το αργότερο
µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα συνεδρίασης.
11. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, συντάσσεται

από τον εισηγητή, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και κοινοποιείται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την έκδοση
στον κοινωνικό λειτουργό. Οµοίως, κοινοποιείται στο ΔΣ και στο
ΠΤ όπου ανήκει ο πειθαρχικώς διωκόµενος κοινωνικός λειτουργός.
12. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται και ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, οσάκις αυτό
εκδικάζει πειθαρχική υπόθεση σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 108
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Ο κοινωνικός λειτουργός που καταδικάστηκε και το ΔΣ ή το
ΠΤ όπου ανήκει έχουν δικαίωµα µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
επίδοση της απόφασης να την εκκαλέσουν ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
2. Η έφεση κατατίθεται στον Γραµµατέα του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου και συντάσσεται πράξη κατάθεσης, η
οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον Γραµµατέα. Ο
Γραµµατέας υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες να τη µεταβιβάσει µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα στη Γραµµατεία του ΔΣ.
Η προθεσµία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ.
3. Για το παραδεκτό της έφεσης απαιτείται η καταβολή του
ποσού των δέκα (10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν εκκαλών
είναι το ΔΣ ή το Περιφερειακό Συµβούλιο. Η απόδειξη καταβολής
εκδίδεται από το ΔΣ, ενώ το ποσό των δέκα (10) ευρώ αποδίδεται
στον εκκαλούντα σε περίπτωση αποδοχής της έφεσης.
4. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη
απόφασή του µπορεί να διατάξει νέα ανάκριση που διενεργείται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 107, να καλεί τον τιµωρηθέντα
κοινωνικό λειτουργό και να µεταρρυθµίζει ή να εξαφανίζει την
εκκαλούµενη απόφαση.
5. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει αµετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριµήνου από τη διαβίβαση σε αυτό της υπόθεσης. Η απόφαση του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου
ΠΤ, ο οποίος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την κοινοποιήσει
προς τον τιµωρηθέντα κοινωνικό λειτουργό.
6. Οι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Άρθρο 109
Αίτηση εξαίρεσης µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν αναλογικά και για τα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων µελών του, ώστε να µην καθίσταται εφικτή η νόµιµη συγκρότησή του, η αίτηση διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο
του Πειθαρχικού Συµβουλίου στο ΔΣ του ΣΚΛΕ και η διαδικασία
αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της απόφασης του ΔΣ επί της αιτήσεως.
4. Σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, αν δεν επαρκεί ο
αριθµός των µελών για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η υπόθεση παραπέµπεται από το ΔΣ του ΣΚΛΕ στο
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
5. Κοινωνικός λειτουργός που διώκεται πειθαρχικά µπορεί να
ζητήσει την εξαίρεση των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου
µία (1) φορά µόνο κατά βαθµό δικαιοδοσίας.
Άρθρο 110
Άσκηση του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού
1. Για την έκδοση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της βεβαίωσης
νοµίµου άσκησης του επαγγέλµατος, οι κοινωνικοί λειτουργοί
οφείλουν να συµπεριλάβουν, µεταξύ των δικαιολογητικών, και
βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ΠΤ του ΣΚΛΕ. Με την παραλαβή
της βεβαίωσης νοµίµου άσκησης επαγγέλµατος υποχρεούνται
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να την καταθέσουν άµεσα στο Περιφερειακό Τµήµα όπου ανήκουν.
2. Όποιος ασκεί το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού,
χωρίς να έχει βεβαίωση νοµίµου άσκησης επαγγέλµατος, διώκεται ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνοµη άσκηση του επαγγέλµατος µπορεί να
κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συµβούλια ή στο
ΔΣ του ΣΚΛΕ, το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.
3. Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί να εγγραφούν στα µητρώα του ΣΚΛΕ. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήµατος η άσκηση του επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στον ΣΚΛΕ
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
4. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από τον ΣΚΛΕ αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Άρθρο 111
Σφραγίδα ΣΚΛΕ
Η σφραγίδα του ΣΚΛΕ αποτελείται από δύο επάλληλους και
οµόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάµετρο
0,04 εκατοστά. Στο εσωτερικό τους υπάρχει το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά
στο επάνω µέρος οι λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», οι οποίες προκειµένου για ΠΤ συµπληρώνονται µε τις λέξεις «ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ.....». Στον εξωτερικό κύκλο
αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 112
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µετά από πρόταση του σωµατείου «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», ορίζεται,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του
ΣΚΛΕ, αποτελούµενη από δεκατρία (13) µέλη.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες έως ότου αναδειχθεί το πρώτο ΔΣ του ΣΚΛΕ:
α) Ενηµερώνει τους κοινωνικούς λειτουργούς σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
β) Καταγράφει και εγγράφει όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς στον ΣΚΛΕ.
γ) Συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε όλες τις Περιφέρειες µε
σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου, Περιφερειακών Συµβουλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών,
Αντιπροσώπων των Περιφερειών και µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Τα µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον
απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα, δικαιούνται άδεια απουσίας
από την υπηρεσία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.
4. Τα έξοδα µετακίνησης του προσωπικού του ΣΚΛΕ και των
µελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καταβάλλονται
από τον ΣΚΛΕ.
5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, µετά την ανάδειξη των
µελών κάθε Περιφερειακού Συµβουλίου, παραδίδει σε αυτό το
µητρώο του Περιφερειακού Τµήµατος
6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η
Αθήνα. Η θητεία της ορίζεται διετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία διορισµού των µελών της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αµέσως τις διαδικασίες ανάδειξης
των οργάνων διοίκησης. Παράταση της χρονικής διάρκειας της
θητείας της είναι εφικτή µόνο µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ.
7. Ειδικά, για την εκλογή των πρώτων οργάνων διοίκησης του
ΣΚΛΕ λειτουργεί τεκµήριο αρµοδιότητας υπέρ της Προσωρινής
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Διοικούσας Επιτροπής για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων και την έκδοση των απαιτουµένων
αποφάσεων.
Άρθρο 113
Κώδικας δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΚΛΕ, θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών. Ο κώδικας δεοντολογίας δεσµεύει, ως προς την εφαρµογή
των αρχών του, όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς που
ασκούν το επάγγελµα σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
Άρθρο 114
Θέσεις προσωπικού
1. Κεντρική Διοίκηση
Στην Κεντρική Διοίκηση συνιστώνται οργανικές θέσεις ως
εξής:
α) Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Μία (1) θέση.
β) Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Μία (1) θέση.
γ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Δύο (2) θέσεις.
δ) Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: Μία (1) θέση.
ε) Νοµικός Σύµβουλος: Μία (1) θέση.
Οι αποδοχές, αποζηµιώσεις και λοιπά έξοδα των υπαλλήλων
του ΣΚΛΕ καλύπτονται από ίδιους πόρους του ΣΚΛΕ και σε καµία
περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός.
2. Προσόντα θέσεων κατά κλάδο
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του κάθε κλάδου
είναι τα εξής:
Α. Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών:
α) Πτυχίο Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας εσωτερικού ή ισότιµου εξωτερικού ή του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης του
ΔΠΘ.
β) Αναγνωρισµένος τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών σε θέµατα
σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, που
θα πιστοποιείται µε πτυχίο Advanced ή Proficiency.
δ) Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ.
ε) Τριετής προϋπηρεσία σε θέση κοινωνικού λειτουργού.
Β. Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τµήµατος Νοµικής ή Οικονοµικών και Νοµικών
Επιστηµών ή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ή πτυχίο
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή Π.Α.Σ.Π.Ε. ή ισότιµου της αλλοδαπής.
β) Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, που
θα πιστοποιείται µε πτυχίο Advanced ή Proficiency.
γ) Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ.
δ) Τριετής προϋπηρεσία σε αντικείµενο οικονοµικό - λογιστικό.
Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού:
α) Απολυτήριο Λυκείου.
β) Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής, που θα πιστοποιείται µε πτυχίο Advanced ή Proficiency ή σπουδές στο εξωτερικό.
γ) Άριστη γνώση χειρισµού και εφαρµογής προγραµµάτων
Η/Υ.
Δ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων:
α) Απολυτήριο Γυµνασίου.
β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, που θα πιστοποιείται µε
πτυχίο Lower.
E. Νοµικός Σύµβουλος:
α) Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
β) Αναγνωρισµένο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών νοµικής.
3. Αρµοδιότητες προσωπικού
Οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων των πιο κάτω κλάδων ορίζονται ως εξής:
Α. Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών:
α) Ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ.
β) Συντονίζει τις δραστηριότητες µεταξύ ΔΣ και Περιφερειακών Συµβουλίων.
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γ) Συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του
ΔΣ.
δ) Έχει την ευθύνη των διεθνών σχέσεων.
Ο υπάλληλος του κλάδου αυτού, όταν απουσιάζει, αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. µε απόφασή του.
Β. Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός:
α) Μελετά τις οικονοµικές ανάγκες της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης του ΣΚΛΕ και τις εισηγείται στα Περιφερειακά
Συµβούλια και ΔΣ του ΣΚΛΕ.
β) Καταρτίζει τον οικονοµικό προϋπολογισµό της Κεντρικής Διοίκησης του ΣΚΛΕ και των ΠΤ.
γ) Πραγµατοποιεί πάσης φύσεως δαπάνες, τις αποδοχές του
προσωπικού και λοιπές αποζηµιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
δ) Προβαίνει στις απαιτούµενες διατυπώσεις της προµήθειας
πάσης φύσεως υλικού της Κεντρικής Διοίκησης του ΣΚΛΕ, της
διαχείρισης και της φύλαξης του υλικού που χρειάζεται για τη
λειτουργία της.
ε) Καταρτίζει τον οικονοµικό ισολογισµό και απολογισµό του
έτους, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Κεντρικής Διοίκησης, τα
αποδεικτικά εισαγωγής υλικού και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά.
στ) Παρέχει συµβουλές για πάσης φύσεως οικονοµικά θέµατα
που προκύπτουν στην Περιφερειακή Διοίκηση.
ζ) Εισπράττει τα έσοδα της Κεντρικής Διοίκησης του ΣΚΛΕ και
έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας της.
η) Τηρεί οικονοµικά στατιστικά στοιχεία.
Τον υπάλληλο του κλάδου αυτού, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ένας από τους
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός:
α) Επικουρεί τον Οικονοµικό Διευθυντή στην εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
β) Εκτελεί όλη τη γραφική εργασία.
γ) Τηρεί το αρχείο, µητρώο και πρωτόκολλο.
δ) Φροντίζει για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση
της γραµµατειακής στήριξης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΔΣ.
ε) Συντάσσει κάθε εν γένει έγγραφο, τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ΔΣ και του Συνεδρίου του ΣΚΛΕ, διακινεί και
επιδίδει υπηρεσιακά έγγραφα, αλληλογραφία και άλλα αρµοδίως.
στ) Τηρεί βιβλία στατιστικής.
ζ) Συνεπικουρεί στην οργάνωση του Συνεδρίου των Αντιπροσώπων του ΣΚΛΕ.
η) Μεταφράζει κείµενα από την ελληνική σε αγγλική γλώσσα
και αντίστροφα.
Δ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων:
Πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία του ΔΣ καθ’ υπόδειξη και σύµφωνα µε τις αποφάσεις
του ΔΣ.
Ε. Νοµικός Σύµβουλος:
α) Παρέχει νοµική κάλυψη και υποστήριξη στο ΣΚΛΕ.
β) Συντάσσει γνωµοδοτήσεις επί θεµάτων νοµικής φύσεως για
κάθε ζήτηµα οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΚΛΕ και προώθησης των καταστατικών σκοπών του.
γ) Εκπροσωπεί τον ΣΚΛΕ ενώπιον διοικητικών και δικαστικών
αρχών.
4. Περιφερειακά Τµήµατα:
Σε κάθε Περιφερειακό Τµήµα συνιστάται µία (1) οργανική θέση
κλάδου ΔΕ Διοικητικού µε ανάλογα προσόντα και αρµοδιότητες.
Άρθρο 115
Καταργούµενες διατάξεις
Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παρ. 5 του άρθρου 111 του
ν. 4387/2016 (Α’85).

Άρθρο 116
Ανάθεση διαχείρισης στον ΟΓΑ
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέτει την υλοποίηση, την εκτέλεση και τη διαχείριση προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών
που αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας στις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος θα ενεργεί ως εντολοδόχος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε µεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ΟΓΑ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθενται στον ΟΓΑ τα προγράµµατα, δράσεις και ενέργειες της παραγράφου 1 και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και διαχείρισής
τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 117
Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηµατοδότηση της Δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που
απασχολείται σε αυτή µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017 και
2017-2018, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.»
Άρθρο 118
Παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στο
Δήµο Παύλου Μελά µε αντάλλαγµα
1. Στο άρθρο 51 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Παραχωρείται κατά χρήση για ενενήντα εννέα (99) έτη, από
το Ταµείο Εθνικής Άµυνας στο Δήµο Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προς εξυπηρέτηση λόγων γενικού συµφέροντος και µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στη µεταξύ τους σύµβαση, έκταση 332.103,98 τ.µ.,
που αποτελεί µέρος του ακινήτου του πρώην στρατοπέδου
«Παύλου Μελά», όπως εµφαίνεται και ορίζεται από τα σηµεία 12-3...- 84-1 στο από 17 Ιουνίου 2017 τοπογραφικό διάγραµµα του
Διπλωµατούχου Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Αντωνίου Καραλή, που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτηµα Α’, µε αντάλλαγµα την παραχώρηση προς το Ταµείο Εθνικής Άµυνας της
κυριότητας ογδόντα τριών (83) διαµερισµάτων κυριότητας του
Δήµου Παύλου Μελά, όπως αυτά εµφαίνονται στο συνηµµένο
στο παρόν Πίνακα, ως Παράρτηµα Β’. Σκοπός της παραχώρησης
της ως άνω έκτασης του στρατοπέδου είναι η αξιοποίηση της
παραχωρούµενης έκτασης του πρώην στρατοπέδου «Παύλου
Μελά», µε στόχο την ενσωµάτωση του χώρου αυτού στον αστικό
ιστό και την κοινωνική ζωή της πόλης, ως χώρου υπερτοπικού
πρασίνου, για χρήσεις πολιτισµού και αναψυχής µικρής κλίµακας
και την ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξή του ως τόπο πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σκοπός δε, της παραχώρησης της κυριότητας των ως άνω 83 διαµερισµάτων είναι η ικανοποίηση των
αναγκών στέγασης των στρατιωτικών και των οικογενειών τους
και η εξυπηρέτηση του σκοπού του Ταµείου Εθνικής Άµυνας γενικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4407/1929. Η
σχετική σύµβαση συνάπτεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
2. Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4465/2017 (Α’
47) καταργείται.
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Άρθρο 119
Τροποποίηση του ν. 3850/2010
Μετά το άρθρο 9 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) προστίθεται νέο
άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης
δεδοµένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΣΕΠΕ
1. Δηµιουργούνται Ηλεκτρονικές Βάσεις καταχώρισης δεδοµένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) και στις οποίες εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες, κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, προϋποθέσεις για την
ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.
Με τη θέση σε λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βάσεων, η ανάθεση
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από τους
εργοδότες γίνεται αποκλειστικά µεταξύ των εγγεγραµµένων στις
εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις, µε τους όρους και τη διαδικασία
που προβλέπουν οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου
2 του παρόντος.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το περιεχόµενο
και τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βάσεων καταχώρισης δεδοµένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, ο τρόπος και η
διαδικασία εγγραφής σε αυτές, οι ενέργειες των εµπλεκοµένων
µερών για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και την αποδοχή αυτής ή τη µεταβολή της ή τη
λήξη ή τη διακοπή της, οι αρµόδιες υπηρεσίες, οι προθεσµίες,
οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, οργανωτικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα που αφορά στις εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις.
3. Ρυθµίσεις του παρόντος Κώδικα ή άλλων νόµων και κανονιστικών πράξεων που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθούν να
ισχύουν.»
Άρθρο 120
Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4316/2014 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Οι ανωτέρω οφειλές, ληξιπρόθεσµες ή µη, απαλλάσσονται
πλήρως από κάθε είδους φόρους, πρόστιµα, τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές οι
ΔΕΥΑ και οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήµερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων ακυρώνονται.»
Άρθρο 121
Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014
(Α’ 270) προστίθεται εδάφιο «ν», ως εξής:
«ν) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση
της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της,
διακόπτεται».
Άρθρο 122
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4487/2017 (Α’ 116), στην περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4487/
2017 (Α’ 116) και ισχύει, η φράση «τριάντα τριών χιλιάδων οκταΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κόσιων εβδοµήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόµετρων (33.872
cm2)» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών εκατοστόµετρων (16.936 cm2)».
Άρθρο 123
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

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

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

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

15. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

16. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

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
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 17.36’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

