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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’
Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.30’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου 2018.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1080/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του Νοµού Αχαΐας».
2. Η µε αριθµό 1054/12-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και
επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου
Αρκαδίας».
3. Η µε αριθµό 1081/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου υγειονοµικής ταφής
επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη.
4. Η µε αριθµό 1008/7-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργίου Λαζαρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Προσαρµογή των ρυθµίσεων οφειλών προς τη ΔΕΗ στην κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα και ειδική πρόβλεψη σε περιοχές µε ΑΠΕ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1079/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννας - Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις
για την ευρυζωνικότητα.
2. Η µε αριθµό 1042/12-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού τέλους για τα έντυπα των
ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που είναι ή µπορούν να είναι µέλη της
ΕΔΙΠΤ».

3. Η µε αριθµό 993/6-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου
Αθανάσιου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνας».
4. Η µε αριθµό 997/6-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αντιµετώπιση
των επαναλαµβανόµενων επιδηµικών προσβολών του εντόµου Lymantria dispar στον Νοµό Κοζάνης µε βιολογικές µεθόδους».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
Η µε αριθµό 1139/92/13-11-2017 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά
προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνταξη και δηµοσιοποίηση των τριµηνιαίων εκθέσεων πεπραγµένων της Αρχής Προσφυγών κατά των
αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού των
κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αρχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 1041/12-2-2018 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνα-
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σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Βέττα προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής
Απασχόλησης».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών κ. Τόσκας.
Παρακαλώ, κύριε Βέττα, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε άµεσα στο
ερώτηµά µου το οποίο αναφέρεται στη θητεία των Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης και στην επαναπρόσληψη των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.
Όπως γνωρίζετε καλύτερα από εµένα, στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ανήκουν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις πυροσβέστες, των οποίων η θητεία παρατάθηκε
για τρία χρόνια και µετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου
θα ολοκληρωθεί αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξής τους στο µόνιµο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος βάσει στοιχείων
καταγραφής, που έγινε τον Ιανουάριο του 2018.
Οι υπόλοιποι χίλιοι επτακόσιοι σαράντα τέσσερις πυροσβέστες, βάσει της προαναφερόµενης καταγραφής, έχουν ανανεώσει για πέντε χρόνια τη θητεία τους, χωρίς όµως να έχουν πλήρη
καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του σώµατος, υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες,
καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, όπως προβλέπεται στις λοιπές κατηγορίες των πυροσβεστών. Για τους
ανωτέρω πυροσβέστες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
15 του ν.3938/2011, έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
Επίσης, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2018 υπάρχει ένα εύλογο ενδιαφέρον από όλους για την κατηγορία των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης. Είναι οι συµβασιούχοι µε
απασχόληση χρονικής διάρκειας πέντε µηνών καθ’ έτος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν βεβαίως και τη µε αριθµό 117/2016 γνωµοδότηση του Ε’ Τµήµατος του Σ.τ.Ε.
Ερωτάσθε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ για την κατηγορία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η µονιµοποίηση των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών
πυροσβεστών και εάν προβλέπεται η συνέχιση της εργασίας των
χιλίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων πυροσβεστών µετά τη
λήξη της πενταετούς ανανέωσης, όπως και ο ορισµός για τη δεύτερη περίπτωση, πλήρων καθηκόντων µε νυχτερινά, αργίες και
υπερωρίες, γεγονός που θα ενισχύσει και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
Ερωτάσθε, επίσης, για την κατηγορία των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης εάν πρόκειται πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2018 να γίνει η επαναπρόσληψη των ήδη
απασχολούµενων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βέττα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βέττα, εµείς ως Κυβέρνηση είµαστε περήφανοι γιατί επί
των ηµερών µας λύσαµε προβλήµατα πυροσβεστών, που αντιµετωπίζονταν µέχρι πριν από λίγο καιρό σαν θέµατα κοµµατικής
και ψηφοθηρικής εκµετάλλευσης.
Πέρυσι, όπως γνωρίζει η Βουλή, αναλάβαµε να εντάξουµε
εντός τριετίας τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, που
είχαν τα προσόντα, στο µόνιµο προσωπικό. Και αυτό έγινε πριν
περάσει ένα έτος, όπως τους είχαµε υποσχεθεί, ότι δεν θα περιµέναµε τρία χρόνια, αλλά θα συνεχίζαµε τις προσπάθειες για την
πλήρη ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό. Και δεν είχαν ενταχθεί στο µόνιµο προσωπικό γιατί είχαν, όπως είπα πριν, γίνει αντικείµενο κοµµατικής εκµετάλλευσης, τους είχαν κοροϊδέψει
αυτούς τους ανθρώπους και δεν είχαν ενταχθεί στις προβλεπόµενες διαδικασίες όπως αντίστοιχες κατηγορίες στον Στρατό και
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στην Αστυνοµία.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν -και αναφερόµαστε βέβαια στους
δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις, όπως γράφετε- εντάσσονται
τώρα στο µόνιµο προσωπικό, πριν περάσει ένα έτος από την
τριετή θητεία τους. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και τις προσπάθειες της κ. Γεροβασίλη, εντάσσονται στο µόνιµο προσωπικό. Η έναρξη έχει προδιαγραφεί για
τον Απρίλιο του 2018, σε ενάµιση µήνα. Γίνεται αυτή τη στιγµή η
τελική επεξεργασία για την έκδοση της ΚΥΑ και στη συνέχεια θα
εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα, που είναι κάτι τελείως τυπικό,
για την πλήρη ένταξη αυτών των ανθρώπων. Η χρονική ένταξη
είναι -όπως σας είπα πριν- τον Απρίλιο.
Όσον αφορά τους αποµένοντες πενταετούς υποχρέωσης, που
δεν είχαν τα προσόντα και που οι ίδιοι έχουν αποδεχθεί ότι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, ανανεώθηκε η πενταετής θητεία
τους πέρυσι και συνεχίζουν να αµείβονται και να εργάζονται σύµφωνα µε τη σύµβασή τους. Ναι, υπάρχουν τα ζητήµατα της υπερωριακής απασχόλησης, των νυχτερινών, των Σαββατοκύριακων,
αλλά αυτά προβλέπει η σύµβασή τους. Αν σε όλα αυτά τα ζητήµατα εξοµοιώνονταν µε τους υπόλοιπους, πλέον θα είχαµε µια
διαφορετική κατηγορία εργαζοµένων, πέρα απ’ αυτά που προβλέπει η σύµβασή τους.
Σε ό,τι αφορά τους εποχιακούς, θα κατατεθεί σύντοµα τροπολογία για συνέχιση της απασχόλησής τους και στην τρέχουσα
αντιπυρική περίοδο. Γνωρίζετε, νοµίζω, ότι είχαµε τα προβλήµατα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία
θεώρησε ότι η συνεχής ενασχόλησή τους επί σειρά ετών δηµιουργεί προηγούµενο για ένταξή τους σε άλλη εργασιακή κατάσταση και γι’ αυτό δεν θέλησε το Συµβούλιο της Επικρατείας να
ανανεώσει και για φέτος τη συνέχιση της απασχόλησής τους και
γι’ αυτό προτιθέµεθα να φέρουµε στη Βουλή τροπολογία. Διότι
µια προσπάθεια, που έγινε για ένταξή τους µέσω του ΑΣΕΠ φαίνεται ότι δεν µπορεί να προχωρήσει στον περιορισµένο χρόνο,
που έχουµε µπροστά µας και γι’ αυτό θα κατατεθεί σύντοµα τροπολογία γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Βέττα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό µόνο.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω στην
πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των δύο χιλιάδων εκατόν
εξήντα τριών πυροσβεστών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπεται στην ΚΥΑ, αν έχετε κατά νου να συµπεριλάβετε ρυθµίσεις,
έτσι ώστε να υπάρχει, αν θέλετε, η µισθολογική και βαθµολογική
τους ισορρόπηση.
Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε κατά νου ή αν προβλέπεται στο
µέλλον κάτι να γίνει σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Βέττα, είναι αλήθεια ότι µε την ένταξή τους στην κατηγορία του µονίµου προσωπικού πρέπει να λυθούν ένα σωρό
άλλα ζητήµατα, που έχουν σχέση µε την ιεράρχησή τους σε
σχέση µε τους υπόλοιπους πυροσβέστες. Θα έχουν όλα τα δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις του υπόλοιπου µόνιµου προσωπικού, αλλά πράγµατι υπάρχουν ζητήµατα, όπως και για τις
άλλες κατηγορίες. Ακόµα για το µόνιµο προσωπικό υπάρχουν
διάφορα ζητήµατα γιατί, όπως έχω ξαναπεί, η ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώµα προσωπικού από διάφορες κατηγορίες και όχι
από τις πανελλήνιες, όπως άρχισε από πρόπερσι, δηµιουργεί
πάρα πολλά ζητήµατα. Υπάρχουν ανοµοιοµορφίες, υπάρχουν ζητήµατα, που έχουν λυθεί στα υπόλοιπα Σώµατα Ασφαλείας και
στις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά δεν έχουν λυθεί για το Πυροσβεστικό Σώµα, γιατί ακριβώς εντασσόταν προσωπικό από διάφορες
κατηγορίες, χωρίς κανόνες και προσπαθούµε αυτήν τη στιγµή να
διορθώσουµε τα κακώς κείµενα πάρα πολλών δεκαετιών.
Πράγµατι, µετά τη µονιµοποίησή τους θα χρειαστεί να επιλυ-
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θούν ζητήµατα σαν αυτά που αναφέρατε και που δυστυχώς δεν
λύνονται σε µία µέρα. Όµως καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια,
παράλληλα µε τις άλλες προσπάθειες που καταβάλλουµε για εκσυγχρονισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος στα θέµατα της εκπαίδευσης, καλούµε ξένους πυροσβέστες για να ανταλλάξουν
γνώµες µε τους δικούς µας έµπειρους, αλλά κάθε γνώση είναι
καλοδεχούµενη για τους πυροσβέστες µας που αγωνίζονται
κάθε καλοκαίρι και τον χειµώνα. Χρειάζονται, όµως, καλύτερη
οργάνωση, χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση, χρειάζεται καλύτερη τακτοποίηση των προβληµατικών περιοχών και της δοµής
του Πυροσβεστικού Σώµατος και αυτό προσπαθούµε.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα στο Πυροσβεστικό Σώµα
σαν κι αυτά που αναφέρατε. Εµείς τολµούµε και βάζουµε το µαχαίρι µέχρι το κόκκαλο, σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφόρων
ζητηµάτων. Δεν είναι εύκολο, αλλά νοµίζω ότι οι πυροσβέστες
το έχουν καταλάβει κι όλος κόσµος το έχει καταλάβει ότι και τολµούµε και προσπαθούµε στον τοµέα του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στις δύο επόµενες επίκαιρες ερωτήσεις στις
οποίες θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Κονιόρδου.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 1039/12-2-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αντωνίου Συρίγου προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Διάσωση του
ιστορικού κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης Σύρου».
Κύριε Συρίγο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την άµεση ανταπόκρισή σας.
Στην Ερµούπολη Σύρου και στη συνοικία Νεάπολη ιδρύθηκε
το κοιµητήριο του Αγίου Γεωργίου το έτος 1837, ένα από τα επιφανέστερα της χώρας µας και εφάµιλλο, για κάποιους ιστορικούς, του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών. Εντός αυτού και σε
ξεχωριστό χώρο ευρίσκονται µνηµεία, έργα κυρίως Ελλήνων καλλιτεχνών, εµπνευσµένα από το ρεύµα του κλασικισµού, που ανήκουν σε επιφανείς οικογένειες της Ερµούπολης.
Όπως σηµειώνεται σε πρόσφατο ψήφισµα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, οι αρχιτεκτονικοί τύποι και ο γλυπτός διάκοσµος των µνηµείων προσφέρουν σηµαντικά στοιχεία στην
ιστορία της νεότερης τέχνης, που αναπτύχθηκε στο νεοσύστατο
ελληνικό κράτος, καθώς και στην κατανόηση της κοινωνικοοικονοµικής ιστορίας της Ερµούπολης.
Δυστυχώς, όµως, ο κίνδυνος καταστροφής τους δεν είναι µόνο
προ των πυλών, αλλά έχει ήδη επισυµβεί, καθώς έχουν επέλθει
σοβαρές αλλοιώσεις και καταστροφές, ενώ κάποια έχουν συληθεί κυριολεκτικά, έχοντας αφαιρεθεί µαρµάρινες πλάκες, σταυροί, ακόµη και ολόκληρα γλυπτά. Κι όλα αυτά παρά τις
προσπάθειες των δηµάρχων και της τοπικής κοινωνίας ήδη από
το 1980 για τη διάσωσή τους.
Στον αγώνα αυτό έρχεται να προστεθεί και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, η οποία µε ψήφισµα επισείει τους κινδύνους, διερωτώµενη γιατί ενώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν
καταγράψει την κατάσταση αρκετές φορές κι έχουν προβεί στη
σύνταξη των απαιτουµένων µελετών, ουδέποτε έως σήµερα δόθηκε χρηµατοδότηση για την υλοποίησή τους.
Επιπλέον, κατά καιρούς το δηµοτικό συµβούλιο του Δήµου
Σύρου-Ερµούπολης έχει εγκρίνει διάφορα ποσά για την πλήρη
χρηµατική κάλυψη προτάσεων που έχει καταθέσει το Υπουργείο,
δηλώνοντας ακόµη την προθυµία του να αναλάβει τη διεξαγωγή
και το κόστος των εργασιών συντήρησης, πάντα υπό την εποπτεία του Υπουργείου, χωρίς να έχει λάβει απάντηση από τους
εκάστοτε Υπουργούς -ενδεικτικά: Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντώνης Σαµαράς, Παύλος Γερουλάνος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τµήµατα του ιστορικού αυτού κοιµητηρίου έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα από το ίδιο το Υπουργείο µε την υπ’ αριθµόν 2747/43775 υπουργική απόφαση ΦΕΚ
717/Β/15-11-1990.
Εις επίρρωσιν της ερωτήσεώς µου θα καταθέσω και κάποια
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έγγραφα.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Αποτελεί προτεραιότητα η διάσωση του ιστορικού αυτού κοιµητηρίου κι αν ναι, σε ποια βήµατα θα προβεί ώστε να ενεργήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και µε τι χρονικό ορίζοντα,
λαµβανοµένου υπ’ όψιν του κατεπείγοντος της καταστάσεως;
Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα αναζήτησης των απαιτουµένων οικονοµικών πόρων και από ευρωπαϊκά προγράµµατα;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Συρίγος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Συρίγο.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Συρίγο, θα ήθελα να συµφωνήσω µαζί σας ότι το κοιµητήριο του Αγίου Γεωργίου στη συνοικία Νεάπολη της Ερµούπολης της Σύρου αποτελεί πράγµατι µία κιβωτό της ιστορίας και
της τέχνης και η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και να το αναδείξει. Κοσµείται, όπως και το Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών, µε
αριστουργήµατα αρχιτεκτονηµάτων και γλυπτών επωνύµων καλλιτεχνών.
Όπως γνωρίζετε, το 1990 καθορίζεται το καθεστώς προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισµού τµήµατος του κοιµητηρίου µε
πλήθος ταφικών γλυπτών ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο.
Επίσης το Υπουργείο Πολιτισµού µε τις υπηρεσίες και µε πόρους του έχει αναθέσει µία σειρά µελετών επί σειρά ετών. Συγκεκριµένα, είναι τέσσερις δοµικές µελέτες και δεκατρείς µελέτες
συντήρησης. Βεβαίως αυτές οι µελέτες χρειάζονται επικαιροποίηση. Περνάνε τα χρόνια και όταν δεν εφαρµόζονται, δηµιουργούνται καινούριες παθογένειες στα µνηµεία. Ωστόσο υπάρχουν
αυτές οι µελέτες.
Το 2010 υπογράφεται προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Δήµου
Σύρου και Υπουργείου Πολιτισµού για τα έργα συντήρησης.
Όπως γνωρίζετε, το κοιµητήριο είναι στην αρµοδιότητα του
δήµου. Εποµένως, το Υπουργείο Πολιτισµού δεν µπορεί να κάνει
κάτι χωρίς τη συνεργασία του δήµου. Τότε προβλεπόταν µία χρηµατοδότηση από τον δήµο ύψους 450.000 για την εκτέλεση των
εργασιών υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισµού. Δυστυχώς, αυτή η προγραµµατική δεν τέθηκε σε εφαρµογή, για λόγους έλλειψης οικονοµικών πόρων από τον δήµο.
Επίσης, µία νέα προγραµµατική υπεγράφη το 2013, η οποία
επίσης δεν ολοκληρώθηκε. Όπως σας είπα πριν, η ευθύνη του
Υπουργείου Πολιτισµού είναι περιορισµένη. Ανήκει στον Δήµο
της Σύρου το κοιµητήριο. Ωστόσο το Υπουργείο Πολιτισµού είναι
πάντα στη διάθεση -και µε την καλή του προετοιµασία βάσει των
µελετών που ήδη υπάρχουν- τού να δηµιουργήσει νέες συνθήκες
συνεργασίας µε τον δήµο, για να προστατευτεί το κοιµητήριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρίγος για τρία λεπτά, για τη δευτερολογία
του.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ την Υπουργό για τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατά της και για την προθυµία µε την
οποία απήντησε και επίσης για τη διάθεση συνεργασίας.
Θα ήθελα να επισηµάνω απλώς ότι αυτή η ερώτησή µου είναι
συνάµα όχληση αλλά και έκκληση για δράση προτού να είναι
αργά. Γι’ αυτό θα επιθυµούσα από την πλευρά του Υπουργείου
συγκεκριµένες δεσµεύσεις, κυρίως χρονικά. Εξάλλου επειδή τα
ζητήµατα του πολιτισµού εκφεύγουν των στενών ορίων της τοπικής υπόθεσης, το όφελος θα είναι γενικό, δηλαδή υπέρ όλης
της ελληνικής κοινωνίας.
Ο δήµος πράγµατι έχει συστήσει µια επιτροπή διάσωσης και
επιθυµεί συνεργασία. Είναι δε πρόθυµος να συνεισφέρει σε ό,τι
απαιτηθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Συρίγο.
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Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουµε το ψήφισµα της
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, που ανέδειξε ακριβώς αυτή τη
µεγάλη αξία του µνηµείου και είµαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε
πρωτοβουλία.
Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτή τη φάση
είναι τα εξής: Κατ’ αρχάς είναι η επικαιροποίηση των µελετών.
Ύστερα είναι η λήψη εκ νέου όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων
και από το Υπουργείο. Και τρίτον, -που είναι το πιο σηµαντικόείναι η εύρεση πόρων για τη χρηµατοδότηση των ενεργειών και
των εργασιών.
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Πολιτισµού δεν διαθέτει ίδιους
πόρους για να εντάξει τις µελέτες στα προγράµµατα ΕΣΠΑ. Αυτό
πρέπει να γίνει µέσα από την περιφέρεια. Και βεβαίως µε πολλές
περιφέρειες έχουµε πολύ καλή συνεργασία και υπάρχει καλή
διάθεση. Ωστόσο ο Δήµος της Σύρου πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο, για να µας βοηθήσει να προτείνουµε τα έργα
αυτά µε τις επικαιροποιηµένες µελέτες για να ενταχθούν σε προγράµµατα είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε της περιφέρειας.
Εποµένως, ως φερόµενος ιδιοκτήτης του κοιµητηρίου πρέπει
να συντονίσει τις ενέργειες. Το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως είπα
πριν, είναι έτοιµο να παράσχει την τεχνογνωσία του για την αποκατάσταση και τη συντήρηση των µνηµείων και θα διευκολύνει
και στο επίπεδο µελετών όσο και στο επίπεδο των εγκρίσεων την
επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να διασωθεί στον µέγιστο
βαθµό ο πλούτος αυτών των έργων τέχνης.
Είµαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και σε συνέργειες, όπως κάνουµε άλλωστε και µε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και µε
την τοπική αυτοδιοίκηση, για να προστατεύσουµε αυτό το σπουδαίο µνηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
Προχωράµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 1040/12-2-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεµιστοκλή Μουµουλίδη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η πολιτιστική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για
την ενίσχυση, ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην
περιφέρεια».
Τον λόγο έχει ο κ. Μουµουλίδης για δύο λεπτά για την πρωτολογία του.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την άµεση ανταπόκρισή σας.
Γνωρίζετε ότι στις βασικές προτεραιότητες µιας εθνικής πολιτιστικής πολιτικής βρίσκεται η ανάπτυξη των δοµών και η ενίσχυση των θεσµών και των δηµιουργών της περιφέρειας, καθώς
και η προώθηση συνεργασιών και συµπαραγωγών µεταξύ θεσµών, κέντρου και περιφέρειας.
Στον χώρο του σύγχρονου πολιτισµού γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους ότι είναι πλέον επιβεβληµένη η ρεαλιστική, αποτελεσµατική αντιµετώπιση θεσµικών, οργανωτικών και οικονοµικών ζητηµάτων, που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, αφ’
ενός λόγω της πολύχρονης οικονοµικής κρίσης και αφ’ ετέρου
λόγω του ξεπερασµένου θεσµικού πλαισίου που εδώ και χρόνια
υφίσταται σε σηµαντικούς τοµείς.
Η διαχρονικά αδικηµένη ελληνική περιφέρεια θα πρέπει να ξεκινήσει να ενισχύεται µε συγκεκριµένες πολιτικές. Οι αριθµοί
αποτελούν ακλόνητη απόδειξη της διαχρονικής αδικίας της ελληνικής περιφέρειας. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω αυτό, που καλύτερα από όλους µας γνωρίζετε, ότι δηλαδή το Υπουργείο
Πολιτισµού διαθέτει ποσοστό µικρότερο από 3% για τους θιασώτες του σύγχρονου πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια.
Επειδή, λοιπόν, η ενθάρρυνση των συνεργασιών µεταξύ κέντρου και περιφέρειας εµφανίζεται πλέον ως απολύτως αναγκαία,
επειδή το καθεστώς των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων
ΔΗΠΕΘΕ έχει εξαντλήσει προ πολλού τη δυναµική του και εποµένως είναι επιτακτική η ανάγκη επαναπροσδιορισµού και λειτουργίας του θεσµού, επειδή ο καταµερισµός των χρηµάτων και
των ενισχύσεων που αποδίδονται από το Υπουργείο Πολιτισµού
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αντίστοιχα στους φορείς σύγχρονου πολιτισµού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, είναι απολύτως άδικος, αναποτελεσµατικός και αδιέξοδος ως προς κάθε έννοια αποκέντρωσης, επειδή
το παραγόµενο από τους κορυφαίους εθνικούς θεσµούς καλλιτεχνικό έργο -Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και
Αθηνών- θα µπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα,
επειδή η εφαρµογή τεκµηριωµένης πολιτικής συνεργασιών αποκέντρωσης και ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας µπορεί να
δηµιουργήσει σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας, ερωτάται η
κυρία Υπουργός:
Πρώτον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το
Υπουργείο Πολιτισµού για τον επαναπροσδιορισµό του θεσµού
των ΔΗΠΕΘΕ στην ελληνική περιφέρεια –δεν θα το έλεγα έτσι,
θα έλεγα του θεσµού του θεάτρου ή των παραστατικών τεχνών
στην ελληνική περιφέρεια- ώστε µε µια νέα τεκµηριωµένη και ρεαλιστική γεωγραφική κατανοµή να µπορούν να αξιοποιηθούν επιχορηγήσεις, συνεργασίες και καλλιτεχνικό δυναµικό;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το
Υπουργείο Πολιτισµού, ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις και κυρίως οι συνεργασίες, µεταξύ των θεσµικών φορέων του κέντρου
και της περιφέρειας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μουµουλίδη.
Η κυρία Υπουργός έχει τον λόγο.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Ευχαριστώ, κύριε Μουµουλίδη, γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να
εκθέσω τις σκέψεις µου και τις συγκεκριµένες δράσεις, που έχει
πάρει το Υπουργείο για ένα θέµα στο οποίο έχω αφιερώσει ένα
µεγάλο µέρος της ζωής µου και το οποίο πονάω ιδιαίτερα.
Ο θεσµός του θεάτρου µέσα από τον θεσµό των Δηµοτικών
Περιφερειακών Θεάτρων, όπως είπατε και εσείς, έχει αφεθεί επί
χρόνια στην τύχη του. Δεν υπήρχε καµµία ουσιαστική παρακολούθηση του θεσµού. Ο θεσµός αυτός, από έναν θεσµό που αποσκοπούσε στο να δώσει αξιοπρέπεια καλλιτεχνική και ταυτότητα
στην περιφέρεια, αφέθηκε να γίνει ένα κακέκτυπο πολλές φορές
του κέντρου ή κάτω από την σχεδόν ιµπεριαλιστική επιβολή των
προτεραιοτήτων του κέντρου και έχασε σταδιακά τη δυναµική
του. Έπαψε να είναι ένα φυτώριο νέων δηµιουργών, ένα φυτώριο
τοπικών δυνάµεων –και µάλιστα σε συνεργασία µε νέους ανθρώπους, που θα µπορούσαν να προσφέρουν τις δυνάµεις τους και
να δοκιµαστούν στην περιφέρεια- και µετετράπη σε ένα πολλές
φορές κερδοσκοπικό, εµπορικό σχήµα, το οποίο δεν είχε καµµία
σχέση µε την αιτία για την οποία χρηµατοδοτούνταν.
Αυτό το έχουµε ζήσει όλοι και έχουµε προβληµατιστεί όλοι µε
αυτές τις εξελίξεις και έχουµε διαπιστώσει ότι ο ασθενής νοσεί
βαριά. Ήδη από την περσινή χρονιά θελήσαµε να ακολουθήσουµε σταδιακά βήµατα. Δεν θεωρούµε ότι µπορεί να γίνει µια
απότοµη αλλαγή, διότι έχουµε να κάνουµε και µε τις τοπικές κοινωνίες, µε θεσµούς και µε νόµους.
Εποµένως, πήραµε δυο βασικές πρωτοβουλίες για την περσινή
χρονιά. Η µία ήταν να επαναφέρουµε στην προγραµµατική το
στοιχείο της υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και του καλλιτεχνικού διευθυντή σαν απαραίτητη προϋπόθεση και γι’ αυτό και περάσαµε και διάταξη τον Ιούνιο, η οποία ακριβώς βοηθά τα
ΔΗΠΕΘΕ να προσλαµβάνουν καλλιτεχνικούς διευθυντές όχι µε
κριτήρια ΑΣΕΠ ή µε απαραίτητη την πανεπιστηµιακή κατάρτιση,
αλλά µε βάση το καλλιτεχνικό κύρος του καλλιτεχνικού διευθυντή.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέσαµε ξανά, το οποίο είχε
εκλείψει σχεδόν παντελώς επί της ουσίας, ήταν ο έλεγχος. Ζητήσαµε τον ετήσιο οικονοµικό και καλλιτεχνικό απολογισµό,
καθώς και προγραµµατισµό για την καινούρια χρονιά.
Βάσει, λοιπόν, αυτών των κριτηρίων, υπήρξε η διαφοροποίηση
στη χρηµατοδότηση των ΔΗΠΕΘΕ. Υπήρξε επιβράβευση των
ΔΗΠΕΘΕ που τηρούσαν στο µέτρο του δυνατού την προγραµµατική συµφωνία και τηρούσαν ένα υψηλό επίπεδο µε θέσεις εργασίας, µε διάθεση συνεργασίας µεταξύ τους και βάσει αυτού
είδαµε και µπορέσαµε να ξεχωρίσουµε τα ΔΗΠΕΘΕ που ανταποκρίνονταν. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα καλά παραδείγµατα των
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Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της Πάτρας, της Λάρισας,
της Κοζάνης, των Ιωαννίνων, της Καβάλας, των Σερρών και της
Κρήτης.
Αυτά, λοιπόν, τα ΔΗΠΕΘΕ έλαβαν µεγαλύτερη επιχορήγηση
από τα υπόλοιπα, τα οποία υστερούσαν. Αυτό θεωρούµε ότι
έδωσε ένα κίνητρο σε όλα ΔΗΠΕΘΕ να ξανακοιτάξουν τον
θεσµό, εάν θέλουν να παραµείνουν εντός του δικτύου.
Για φέτος κάνουµε ένα βήµα παραπέρα. Βάζουµε καινούρια
κριτήρια και κίνητρα στη νέα προγραµµατική για την κατανοµή
των πόρων. Θεωρούµε σηµαντικό να υπάρξει µια δίκαιη κατανοµή, αλλά µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Θέτουµε, λοιπόν,
εκτός από την παρουσία του καλλιτεχνικού διευθυντή, που µε
χαρά βλέπουµε ότι ένα-ένα τα ΔΗΠΕΘΕ αρχίζουν και προσλαµβάνουν καλλιτεχνικούς διευθυντές µε καλλιτεχνικά κριτήρια, ως
απαραίτητο κριτήριο την παρουσία σε ποσοστό 80% επαγγελµατιών ηθοποιών. Έχουµε δει το φαινόµενο στο παρελθόν να υπάρχουν ερασιτεχνικά σχήµατα ή ερασιτέχνες ηθοποιοί σε µεγάλο
ποσοστό και να µην υπάρχει απασχόληση των επαγγελµατιών σε
µια περίοδο που αυτός ο χώρος µαστίζεται από την ανεργία.
Εποµένως, εκτός απ’ αυτά τα δυο, θέλουµε να αναπτυχθεί το
πνεύµα της συνεργασίας, όχι ευκτικά και µε ευχολόγια, αλλά µε
συγκεκριµένα βήµατα και συγκεκριµένα κίνητρα. Θέλουµε να
υπάρξουν συνεργασίες µεταξύ των όµορων νοµών και των ΔΗΠΕΘΕ τους, όχι βάζοντας απαραίτητα την έδρα σε ένα από τα
δύο, γιατί αυτό δηµιουργεί συγκρούσεις µεταξύ των τοπικών κοινωνιών και δεν είναι απαραίτητο, όµως µπορούν να ενώσουν τις
δυνάµεις τους, να κάνουν συµπαραγωγές, να εξοικονοµήσουν
χρήµατα και έτσι µε την επιπλέον επιχορήγηση, που είναι το κίνητρο του Υπουργείου, να έχουν επιπλέον εξοικονόµηση πόρων,
για να αυξήσουν το καλλιτεχνικό επίπεδο και να µπορέσουν να
κάνουν περιοδεία εντός της περιφέρειάς τους.
Εδώ θέλουµε να εντάξουµε δυναµικά και την παρουσία της περιφέρειας, για να αποκτήσει και νόηµα το Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Θέλουµε να συµβάλει η περιφέρεια, που έτσι και
αλλιώς σε κάποιες περιοχές συµβάλλει η περιφέρεια στα ΔΗΠΕΘΕ και θέλουµε να το κάνουµε θεσµικά αυτό, να ενταχθεί
µέσα στην προγραµµατική συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ένα άλλο στοιχείο, στο οποίο θέλουµε να δώσουµε κίνητρα,
είναι η εξωστρέφεια, οι σχέσεις των δηµοτικών περιφερειακών
θεάτρων µε αντίστοιχα όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, µε συµπαραγωγές και να δώσουµε τα κίνητρα για να
συµβεί αυτό. Υπάρχουν τέτοιες κινήσεις µέσα στην Ευρώπη και
θέλουµε να δώσουµε αυτήν την εµψύχωση, αλλά µε συγκεκριµένη οικονοµική στήριξη, για να συµβεί αυτό.
Ένα επιπλέον κριτήριο είναι η υποστήριξη των νέων δηµιουργών, των νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι µε τον θεσµό των residencies, δηλαδή µε µια φιλοξενία, θα µπορούν να παράγουν το έργο
τους στην περιφέρεια και να το προσφέρουν εκεί, αυξάνοντας
και το κοινό, φέρνοντας νεανικό κοινό στα ΔΗΠΕΘΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Υπουργέ, εάν
θέλετε, να συνεχίσουµε µε τη δευτερολογία σας, γιατί φτάσαµε
στα επτά λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Επειδή έχουµε να πούµε και κάτι άλλο στη δευτερολογία, θα
ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο: Την ταυτότητα. Δεν θέλουµε
να έχουµε µία αποµίµηση του κέντρου. Θέλουµε το κάθε ΔΗΠΕΘΕ να έχει τη δική του ταυτότητα, είτε καλλιτεχνική είτε µέσα
από αυτό που αναδύεται µέσα από την ίδια την περιοχή. Έτσι πιστεύουµε ότι αναδεικνύεται ο θεσµός και δεν αφήνεται στην τύχη
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Παρακαλώ, κύριε Μουµουλίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, συµπτωµατικά έχουµε υπηρετήσει και οι δύο
την ελληνική περιφέρεια και εντελώς συµπτωµατικά από τους ίδιους θεσµούς, δηλαδή περάσαµε και οι δύο από τα περιφερειακά
θέατρα του Βόλου και της Πάτρας. Εποµένως, γνωρίζουµε πολύ
καλά το τι σηµαίνει θέατρο στην περιφέρεια, τι σηµαίνει πολιτι-
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σµός στην περιφέρεια, τι σηµαίνει ποιότητα ζωής στην ελληνική
περιφέρεια.
Ο στόχος της επίκαιρης ερώτησής µου είναι περισσότερο το
να βοηθήσει. Προφανώς, γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείµενο και
το θέµα του περιφερειακού θεάτρου και το θέµα της περιφέρειας. Ο στόχος και ο λόγος της κατάθεσης της επίκαιρης ερώτησης είναι λόγω εµφανών αδικιών, οι οποίες διαχρονικά
συµβαίνουν στην ελληνική περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια
ουδέποτε δέχθηκε ή συζήτησε ένα σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης. Εγώ µε την επίκαιρη ερώτηση θέλω περισσότερο να ερεθίσω και να κινήσω –αν θέλετε- τα αντανακλαστικά σας σε µια
κατεύθυνση δηµιουργίας ενός κινήµατος, µιας «άνοιξης» του ελληνικού πολιτισµού στην περιφέρεια. Αυτό δεν είναι µόνο οικονοµικό θέµα, αλλά και θέµα πολιτικών επιλογών.
Νοµίζω ότι θα αδικούσαµε τη συζήτηση εάν µέναµε µόνο στα
περιφερειακά θέατρα. Ας µιλήσουµε στον λίγο χρόνο που έχουµε
για τη σηµασία της ανάπτυξης, διότι ο πολιτισµός µπορεί να αποτελέσει και σύγχρονο παράλληλο πυλώνα οικονοµικής ανάπτυξης.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι σε πολλά από τα θέατρα, που αναφέρουµε δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υποδοµές για ανάπτυξη σηµαντικών γεγονότων. Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε κάτι.
Δεν παρακολουθούµε καθόλου αυτό που συµβαίνει κυρίως
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Τι εννοώ; Μια παράσταση στη Γαλλία θα ξεκινήσει από ένα περιφερειακό θέατρο,
από την περιφέρεια της γαλλικής επικράτειας και θα καταλήξει
µετά από έναν χρόνο ως ένα µεγάλο σηµαντικό γεγονός, µε συνεργασίες σηµαντικών ανθρώπων, στο κέντρο. Μιλώ για τα επιχορηγούµενα θέατρα.
Στην Ελλάδα δεν συµβαίνει αυτό. Οι εθνικές µας σκηνές, το
Εθνικό, το Κρατικό και η Λυρική ακόµη –λιγότερο η Λυρική- δεν
έχουν αυτήν την πολιτική και την κουλτούρα των συνεργασιών,
µε αποτέλεσµα η ελληνική περιφέρεια να µένει διαχρονικά αδικηµένη.
Σας θυµίζω ότι γύρω στο 2000 ο κωδικός του Υπουργείου για
τα περιφερειακά θέατρα, για το θέατρο στην περιφέρεια, ήταν
περίπου 4 εκατοµµύρια. Σήµερα είµαστε, εάν δεν κάνω λάθος,
σε κάτι λιγότερο από 800.000 ευρώ. Αυτό το λιγότερο από 3%
που αποδίδει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία στην ελληνική περιφέρεια νοµίζω ότι είναι άδικο και αντιµάχεται κάθε ουσιαστική
έννοια πολιτιστικής αποκέντρωσης. Δεν µπορεί να υπάρχει καµµία ανάπτυξη µε υπανάπτυκτη την ελληνική περιφέρεια. Αυτό
ισχύει και για άλλους τοµείς. Επειδή, όµως, ο τοµέας του πολιτισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, ας σταθούµε σε αυτόν.
Θα σας πω κι ένα δεύτερο παράδειγµα: Προχωράτε στην
εφαρµογή της πολιτικής των επιχορηγήσεων και πολύ σωστά.
Μετά το 2011, για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισµού επιχορηγεί σχήµατα. Θα µπορούσατε να δηµιουργήσετε κίνητρα σε
σχήµατα σηµαντικά, σε σηµαντικούς δηµιουργούς που θα φιλοξενηθούν σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθµού σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας µε τα ίδια χρήµατα,
παράγοντας για τρεις µήνες σηµαντικό έργο και µια σειρά σεµιναρίων.
Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξει µια µόχλευση, η οποία θα δηµιουργήσει και θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως θα οδηγήσει σε αυτό που έχουµε ανάγκη. Η χώρα σταδιακά
βγαίνει από τα µνηµόνια. Ελπίζουµε ότι προχωράει σε καλύτερες
ηµέρες και ότι έρχονται καλύτερες εποχές. Θα ήταν άδικο µια
σύγχρονη Κυβέρνηση, µια αριστερή Κυβέρνηση να µην δει αυτό
που έρχεται. Οι καλύτερες ηµέρες, κατά τη γνώµη µου, έχουν να
κάνουν µε την ποιότητα ζωής και µε την αναβάθµιση για πρώτη
φορά µεταπολιτευτικά –διότι ουδέποτε υπήρξε ένα συγκροτηµένο σχέδιο- ενός διαλόγου γύρω από τον πολιτισµό, µε την
«άνοιξη» των τεχνών και των γραµµάτων στην ελληνική περιφέρεια, µε την ενθάρρυνση νέων δηµιουργών, όπως πολύ σωστά
το θέτετε, µε την ενθάρρυνση σηµαντικών καλλιτεχνών να εργαστούν στην περιφέρεια, κάτι που συµβαίνει σε όλον τον κόσµο.
Αυτό θα περιµένουµε να δούµε µε ενδιαφέρον. Πιστεύουµε ότι
είναι απολύτως εφικτό και είναι µέσα στους στόχους µας και
µέσα στις δυνατότητές µας.
Κλείνοντας, λέω ότι ο πολιτισµός µπορεί να αποτελέσει όχι
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µόνο πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και ένα πολύ σηµαντικό σηµείο
συνάντησης. Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχουν τοµείς που από το
1967 και µετά δεν αναπτύχθηκαν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Μουµουλίδη.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Αναφερθήκατε στην υποδοµή στην περιφέρεια. Είναι ένα θέµα
που µας απασχολεί και σε όλες τις επισκέψεις, που κάνουµε προσπαθούµε να βρούµε τρόπους µε την τοπική αυτοδιοίκηση να
αναδειχθούν πόλοι-κέντρα πολιτισµού εκτός από αυτά τα οποία
ήδη υπάρχουν στις πόλεις, αλλά και σε πόλεις που πραγµατικά
υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
Αναφερθήκατε στη φιλοξενία. Ήδη στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα στα residencies, δηλαδή στη φιλοξενία σχηµάτων νεανικών ή σχηµάτων θεατρικών, που µπορούν να µεταφέρουν τη
δουλεία τους στην περιφέρεια και εκεί να αναδείξουν το έργο
τους µέσα στο πλαίσιο ακριβώς της επί της ουσίας της συνεργασίας µεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου.
Επίσης, ήδη µέσα στα κριτήρια είναι η συνεργασία µε φορείς
του ελεύθερου θεάτρου που ήδη επιχορηγούνται, όπως αναφέρατε, αλλά και των κρατικών µας σκηνών. Πέρυσι ήδη έγινε µία
πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία µεταξύ του Θεάτρου Τέχνης και
του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Πιστεύουµε ότι µέσα από την ενθάρρυνση και τα κίνητρα που δίνουµε, αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.
Βεβαίως, είναι µικρό το ποσό το οποίο δίνουµε βάσει του κωδικού που υπάρχει στα ΔΗΠΕΘΕ. Θέλουµε να ελπίζουµε ότι
βάσει των κινήτρων πιθανόν να µπορέσουµε να δώσουµε σε αυτούς που ανταποκρίνονται ένα επιπλέον µπόνους στην προσπάθειά τους να αναβαθµίσουν τη δουλειά τους.
Στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που προάγει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δίκαιη κατανοµή των
πόρων, το Υπουργείο Πολιτισµού επί έναν χρόνο έχει ασχοληθεί
µε την επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων της
Περιφέρειας. Όπως ίσως ξέρετε, παραλάβαµε ένα άναρχο σύστηµα χρηµατοδότησης, αδιαφανές εντελώς, µη επικαιροποιηµένο από το 2011. Για πρώτη φορά παίρνουµε µέτρα
αξιολογώντας, διασταυρώνοντας το τι ακριβώς συµβαίνει στην
περιφέρεια και ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που αξίζουν πραγµατικά υποστήριξης.
Επίσης, κάναµε ένα καινούριο σύστηµα, χωρίζοντας τη χρονιά
σε δύο περιόδους, δηλαδή στο τέλος Ιανουαρίου έληξε η υποβολή
των προτάσεων για τη χειµερινή περίοδο και την άνοιξη θα γίνει
για τη θερινή. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουµε ανά κατηγορία από όλη την περιφέρεια, γεωγραφικά και ανά είδος όλες τις
προτάσεις και έτσι µπορούµε να αξιολογήσουµε τις καλύτερες και
τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες και θα στηρίξουµε.
Ήδη την περυσινή χρονιά, µέσα ακριβώς από αξιολογικά κριτήρια,
στον βαθµό που είχαµε προχωρήσει την έρευνα, µοιράστηκε 1,5
εκατοµµύριο ευρώ σε όλη την περιφέρεια για τους σκοπούς αυτούς.
Όπως γνωρίζετε, είµαστε πολύ ευτυχείς, γιατί ήδη ξεχωρίζουν
και στηρίζουµε όσο µπορούµε πιο γενναιόδωρα πολύ σηµαντικά
θετικά παραδείγµατα, όπως το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της
Ολυµπίας για παιδιά και νέους, το µουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» του Ρος Ντέιλι στην Κρήτη, το Μουσείο Σολωµού και επιφανών Ζακυνθίων στα Επτάνησα και το Εθνολογικό Λαογραφικό
Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ενδεικτικά παραδείγµατα, χάριν του χρόνου. Υπάρχουν και πολλά άλλα.
Θέλουµε, λοιπόν, να πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο κατ’
αρχάς δίνουµε το στίγµα της διαφάνειας ότι δεν θα συµβαίνει
αυτό που συνέβαινε παλιά, δηλαδή κάποιοι παραδοσιακά να
παίρνουν χρήµατα από το Υπουργείο χωρίς να αποδίδουν απολογισµό, χωρίς να έχουν αξιολογικά κριτήρια, απλώς επειδή το
είχαν συνηθίσει ή αυτοί που τυχαίνει πρώτοι να έρχονται να παίρνουν τα χρήµατα και για αυτούς που είναι στο τέλος να µην
υπάρχουν πια χρήµατα.
Βάζουµε σε τελείως καινούρια βάση τη χρηµατοδότηση και τις
αιγίδες, γιατί και αυτό δίνει προστιθέµενη αξία στις δραστηριό-
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τητες. Έτσι πιστεύουµε ότι δίνουµε ένα καινούριο στίγµα µε
βάση την κυβερνητική πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
Ο Βουλευτής κ. Νότης Μηταράκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου
έως και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1068/12-2-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή
Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη “δεύτερη ευκαιρία” µε την
υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών».
Καλωσορίζουµε τον κ. Νικολόπουλο και του ευχόµαστε περαστικά. Βλέπω ότι η φωνή σας έχει φτιάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θα φανεί τώρα αν
πήγε καλά και το χειρουργείο.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για τις ευχές σας. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλα κάλους
στις φωνητικές χορδές µε το να φωνάζω αν το Μαξίµου ακούει,
αν η Κυβέρνηση ακούει.
Σήµερα για µένα αποτελεί µια ευχάριστη έκπληξη, γιατί εισακούστηκε η φωνή, το αίτηµα ενός συµπατριώτη µας –που σίγουρα δεν είναι µόνον αυτού- που διέκοψε τον επαγγελµατικό
του βίο µέσα σε αυτούς τους µνηµονιακούς χρόνους και αποφάσισε να επανέλθει. Όµως, είχε ήδη µία οφειλή περίπου 10.000
ευρώ και είχε και άλλες 6.000, 7.000 ευρώ πρόστιµα προς τα
ασφαλιστικά ταµεία. Χαίροµαι γιατί µε αυτή την επίκαιρη ερώτηση ενεργοποιήθηκαν –φαίνεται- τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης. Κατ’ αρχάς, τουλάχιστον µε την παρουσία του Υπουργού
εδώ φαίνεται ότι κάποιοι ακούνε. Θα δείξει αν έχουν και τη βούληση.
Όµως, πριν να θέσω το ερώτηµα στον Υπουργό, θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να µεταφέρω και τη φωνή των πολυτέκνων –πολύτεκνος κι εγώ, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αλλά
και πολύτεκνος πατέρας- για τις συζητήσεις που γίνονται τώρα
στις επιτροπές µας και για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Μια και είναι στην ύλη του Υπουργείου συνολικά και όχι στις
αρµοδιότητες του κ. Πετρόπουλου, θέλω ο Υπουργός να µεταφέρει τη φωνή των πολυτέκνων -άλλωστε, συλλογική είναι η ευθύνη- µήπως και πραγµατικά ακούσει κάποιος στο Μαξίµου, γιατί
η κ. Φωτίου φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι διακόσιες είκοσι
χιλιάδες πολυτέκνων δεν προέβαλαν ποτέ κανένα επιχείρηµα, κανένα πρόβληµα ή καµµία δυσκολία στην κάρτα του µειωµένου
πολυτεκνικού εισιτηρίου. Έναν χρόνο µετά ερχόµαστε µε νόµο
που θα ψηφιστεί στην Ολοµέλεια µετά από λίγες µέρες –πέρασε
από την επιτροπή- και λέµε ότι δεν θα τη δίνουν πια οι σύλλογοι
των πολυτέκνων.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε να αµφισβητήσουµε την
εκπροσώπηση των πολυτέκνων µέσω της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας τους στα όργανα που µέχρι σήµερα συµµετείχαν στον
ΟΠΕΚΑ, δηλαδή στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος, αλλά και στο ΣΥΝΗΠΟ. Νοµίζω ότι σωστά µεν λέτε ότι και
άλλοι πρέπει να ενταχθούν -µονογονεϊκών, τρίτεκνων οικογενειών- αλλά ο καθένας εκεί εκπροσωπεί τα προβλήµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Τώρα, όµως, επιτρέψτε µου να θέσω το ερώτηµα για το οποίο
είµαστε σήµερα εδώ. Το θέµα είναι αν η Κυβέρνηση έχει τη βούληση να δώσει πάλι τη δυνατότητα, τη δεύτερη ευκαιρία σε βιοπαλαιστές –µικροµεσαίους, επαγγελµατίες- και εν γένει σε
επιχειρηµατίες –θα λέγαµε- µε µία ρύθµιση. Τι ζητά αυτός που
ενεργοποίησε και εµένα; Λέει: «Να πληρώσω εφάπαξ όλες τις
οφειλές µου, για να ξαναρχίσω την επαγγελµατική µου δραστηριότητα, αλλά δώστε µου το κίνητρο. Αφαιρέστε µου τα πρόστιµα
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που µπήκαν για όλο εκείνο το διάστηµα της αντικειµενικής αδυναµίας που είχα».
Είµαι σίγουρος ότι ξέρετε το θέµα, κύριε Υπουργέ. Άλλωστε,
η µαχόµενη δικηγορία σάς έφερε κοντά σ’ όλες τις διεκδικήσεις
εργαζοµένων και επαγγελµατιών υπό άλλη ιδιότητα τότε, αλλά
εσείς ήσασταν από εκείνους τους ελαχίστους που σ’ όλα τα συνδικαλιστικά κινήµατα και αιτήµατα πρωτοπορούσατε από µια
άλλη θέση.
Θέλω να πιστεύω, λοιπόν, ότι η απάντηση που θα δώσετε σήµερα θα είναι µια θετική απάντηση, αλλά και ένα µήνυµα ότι είναι
η ώρα να ξανασηκώσουν τα µανίκια και µε ελπίδα, αισιοδοξία,
αλλά και µε αρωγό την Κυβέρνηση της χώρας να ξαναδοκιµάσουν όσοι σ’ αυτούς τους µνηµονιακούς «παγετώνες» βρέθηκαν
στα «κράσπεδα» της επαγγελµατικής και της κοινωνικής ζωής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Νικολόπουλε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Νικολόπουλε, το ενδιαφέρον σας είναι εύλογο. Είναι και
δικό µας ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από τις διαδοχικές πρωτοβουλίες που παίρνουµε για τις ρυθµίσεις οφειλών.
Με τον ν.4321/2015 είχαµε δώσει τη δυνατότητα κάποιος που
οφείλει να καταβάλει εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής µετά την
πλήρη, την ολοσχερή αφαίρεση των προσαυξήσεων και των
τόκων. Κάποιοι αξιοποίησαν αυτήν την ευκαιρία, άλλοι όχι. Δεν
ξέρω αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεστε επιχείρησε να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία. Φαίνεται ότι δεν επιχείρησε να την
αξιοποιήσει. Όµως, αυτό που ζητάτε να κάνουµε, το είχαµε κάνει.
Δεν σηµαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας
τα πραγµατικά προβλήµατα του κόσµου. Τα λαµβάνουµε υπ’
όψιν µας και θα σας εξηγήσω µε ποιον τρόπο.
Αυτό που «τρέχει» τώρα είναι η πλατφόρµα των οφειλών προς
την κοινωνική ασφάλιση. Φαίνεται ότι ο κόσµος ανταποκρίνεται
θετικά, διότι έχει πλέον τη δυνατότητα να καταβάλει τις δόσεις
των οφειλών, όπως ρυθµίζονται µέχρι εκατόν είκοσι δόσεις για
ποσά άνω των 3.000 ευρώ. Υπενθυµίζω ότι οι δόσεις είναι τριάντα
έξι για ποσά µέχρι 3.000 ευρώ. Φαίνεται ότι πραγµατικά αυτή η
δυνατότητα αξιοποιείται, διότι το ποσό των εισφορών που ήταν
πάρα πολύ υψηλές έχει πλέον χαµηλώσει.
Έτσι, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας -διότι εκεί είναι κυρίως
το εύρος των δυνατοτήτων που παρέχεται τώρα– έχει την ευχέρεια ένα µέρος από εκείνο το ποσό που δεν δίνει ως εισφορά να
το καταβάλει ως δόση, ενώ πριν έπρεπε να καταβάλει ένα πολύ
µεγάλο µέρος της εισφοράς και µία δόση και αυτό δεν συνέβαινε. Τώρα θα µπορεί να το διαχειριστεί. Ολοκληρώνοντας
αυτήν τη διαδικασία των ρυθµίσεων -που έχει κάποιος την ευκαιρία να αξιοποιήσει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους,
του 2018- θα δούµε τι µας µένει.
Όµως, πέρα απ’ αυτό, θα δούµε πραγµατικά και θα δείτε ότι η
βούληση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των ανθρώπων της
επιχειρηµατικότητας –µικρής και µεσαίας- αλλά και κάθε πολίτη
είναι πραγµατική και αποδεικνύεται.
Στο επόµενο διάστηµα θα εκδηλώσουµε νοµοθετική πρωτοβουλία, ώστε να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και ασφαλιστική
ενηµερότητα σε εκείνους οι οποίοι καταβάλλουν τις τρέχουσες
εισφορές από 1-1-2017 και εντεύθεν, ανεξαρτήτως αν έχουν παλιές οφειλές και θα δούµε τι θα κάνουµε µ’ εκείνες τις οφειλές.
Άρα, θα δείτε ότι αυτά που λέτε ότι πρέπει να σκεφτόµαστε,
τα σκεφτόµαστε και ακούµε. Ακούµε και σκεφτόµαστε τα προβλήµατα των ανθρώπων, τα οποία σωρεύτηκαν τα προηγούµενα
χρόνια, διότι το 89% των οφειλετών δηµιουργήθηκε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014.
Το µεγάλο µέρος των εισφορών που οφείλονται είναι για
εκείνη την περίοδο. Και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει αυτή την κατάσταση που διαµορφώθηκε παλιά να τη διαχειριζόµαστε διαρκώς
και αποτελεσµατικά. Και θα πάρουµε και άλλα µέτρα τέτοια.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι σίγουρος
ότι αυτό που είπε σήµερα ο Υπουργός, ο κ. Πετρόπουλος, θα
ανακουφίσει κάπως και θα ενεργοποιήσει ακόµα περισσότερους
για να ανταποκριθούν στους δύσκολους καιρούς. Όµως, δεν
πήρα απάντηση στο ερώτηµα. Φαντάζοµαι ότι η απάντηση είναι
«θα δούµε ποια θα είναι τα επόµενα βήµατα της Κυβέρνησης και
για άλλες πολλές κατηγορίες».
Είναι αλήθεια ότι εµφανίζονται καθηµερινά και καινούργιες
πτυχές. Σήµερα, κύριε Υπουργέ, και χθες -είµαι σίγουρος ότι θα
το είδατε- έχουν εµφανιστεί πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα για τη
ρύθµιση που ήδη τρέχει, που λέει ότι δεν λάβαµε υπ’ όψιν µας
εκείνο και το άλλο. Δεν έχω τον χρόνο, αν και θέλω και πολύ µάλιστα, να µεταφέρω εδώ τη φωνή αυτών που µε ολοσέλιδα ρεπορτάζ ο χθεσινός Τύπος ανεδείκνυε περιπτώσεις που πρέπει να
αντιµετωπιστούν. Δεν είναι κάποιος θεός. Δεν µπορεί όλα να τα
αντιµετωπίσει, όπως και το προκείµενο. Τι λέει το συγκεκριµένο;
«Μα, να τα καταβάλω όλα. Δεν θέλω να µου κάνετε έκπτωση σε
όσα χρωστούσα, παρ’ ότι δεν τα φάγαµε µαζί», όπως έλεγε ο
Πάγκαλος. Δεν τα έφαγε µαζί αυτός ο καψερός και άλλοι σαν κι
αυτόν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Πολύ καψερός!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως πολύ καψερός.
Ακούστε, κύριε συνάδελφε, αν δεν το διαβάσατε, 30 δισεκατοµµύρια, λέει, από το 1991 δόθηκαν, χάθηκαν από αυτών των
καψερών τις εισφορές για το σκάνδαλο «NOVARTIS». Είµαστε,
λέει, η µοναδική χώρα στον ανεπτυγµένο δυτικό καπιταλισµό που
τα ασφαλιστικά µας ταµεία δεν έκαναν ποτέ διαπραγµάτευση µε
τις φαρµακευτικές εταιρείες. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις άλλες
χώρες έβλεπαν τα δελτία τιµών των φαρµάκων και πήγαιναν στις
φαρµακευτικές εταιρείες και έλεγαν: «Αφού τα ασφαλιστικά µας
ταµεία θα αγοράσουν το 95% των φαρµάκων σας, θέλουµε έκπτωση».
Και τι έκαναν λέτε, κύριε Καµµένο; Πετύχαιναν, λέει, έκπτωση
50% και 60%. Εσείς που λέτε ότι δεν είδατε να έχουν ευθύνες.
Αν έχουν ευθύνες, κύριε Καµµένο!
Χθες γύρισε από την Αµερική ο κ. Σαράκης. Νοµίζουν οι φίλοι
µου εδώ της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα τη «βρουν» από τον στρατηγό Φραγκούλη. Ντι Πιέτρο θα αναδειχθεί ο Σαράκης. Ήρθε
από την Αµερική χθες. Και εκεί να δεις βίντεο, εκεί να δεις ηχογραφηµένες συνοµιλίες για όλα αυτά που λέτε κάποιοι: «Μα,
υπάρχουν αποδείξεις; Τα φάγανε;». Αυτοί ναι. Όχι ο λαός. Όχι
αυτός, για τον οποίο είµαι σήµερα εδώ -και έπρεπε να είµαι σε
αφωνία. Στην Ελλάδα, όµως, λέει, έγινε για πρώτη φορά διαπραγµάτευση -πότε;- το 2016. Άρα, µπορούσε να γίνει. Και να
µην µας λένε κουβέντες και ιστορίες, και «θα δούµε». Φαντάζοµαι
ότι και εσείς θα το είδατε.
Είµαι µέλος της εξεταστικής επιτροπής και είδα ποιοι Υπουργοί υπέγραφαν να πηγαίνουν και να πληρώνουν τη «NOVARTIS»
εκατοµµύρια, για να λένε σήµερα: «Δεν µπορούµε σ’ αυτόν τον
επαγγελµατία να του πούµε: Σου βγάζουµε τα πρόστιµα, βρε
αδερφέ, γιατί, ενώ µπορούσες δεκαπέντε, είκοσι χρόνια και κάθε
µήνα κατέβαλες, ναι, στους µνηµονιακούς παγετώνες δεν τα κατάφερες. Και έβαλες και λουκέτο. Και γυρίζεις τώρα πίσω και
λες: Να ξαναρχίσω θέλω, κύριε Υπουργέ. Δώστε µου τη δυνατότητα. Και να τα πληρώσω όλα. Κόψτε κάτι από τα πρόστιµα. Δεν
θέλετε να τα σβήσετε; Κόψτε κάτι. Αναγνωρίστε µου ότι δεν τα
έφαγα εγώ µαζί µε τον Πάγκαλο»».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Νικολόπουλο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για την απάντησή
σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Νικολόπουλε, είκοσι οκτώ χιλιάδες είναι οι οφειλέτες που τηρούν -µε
τον ν.4321/15, που σας είπα ότι απάλλασσε το σύνολο των οφειλών- τις υποχρεώσεις τους στις καταβολές. Περίπου τέσσερις
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χιλιάδες τετρακόσιοι έχουν αποπληρώσει ολοσχερώς.
Δεν είναι βέβαιο ότι η επαναφορά αυτής της ρύθµισης θα βρει
ανταπόκριση, διότι δοκιµάστηκε και ήταν πολύ µικρή. Πρέπει να
δούµε και να επινοήσουµε τρόπους που πραγµατικά να είναι πιο
αποτελεσµατικοί.
Νοµίζω ότι αυτό που βάλαµε τώρα, επειδή µετρά και τη δυνατότητα του οφειλέτη να καταβάλει, θα είναι µία µέθοδος που θα
φέρει καλύτερα αποτελέσµατα, ένα σύστηµα που θα φέρει πιο
καλά αποτελέσµατα. Δεν σταµατάµε, όµως, να σκεφτόµαστε και
άλλες λύσεις.
Είναι γεγονός, όµως, ότι αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουν οι
συµπολίτες µας. Αυτό που παρέχεται αυτήν τη στιγµή από την
Κυβέρνηση πρέπει να το αξιοποιήσουν. Γιατί παρακολουθώ κι
εγώ τα δηµοσιεύµατα και πολλά απ’ αυτά δίνουν ψευδείς πληροφορίες και δηµιουργούν ψευδείς εντυπώσεις και αποκαρδιώνουν έναν κόσµο, ο οποίος, αντί να παρακινηθεί να προσέλθει,
αποθαρρύνεται και κοιτάζει µε αµφιβολία το σύστηµα. Αυτό είναι
κακό για τους ίδιους.
Από τους ενεργούς επαγγελµατίες έχουµε περίπου τριακόσιες
έξι χιλιάδες περιπτώσεις οφειλετών. Αυτοί χρωστούν
10.300.000.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι που οφείλουν 2.000.000.000
ευρώ, δεν είναι ενεργοί. Ο µεγάλος όγκος των οφειλών και ο µεγάλος πληθυσµός των οφειλετών βρίσκεται σε µια κατηγορία
που µπορεί να ενταχθεί, γιατί είναι ενεργοί. Δεν µπορούν να ενταχθούν αυτοί που δεν είναι ενεργοί. Αυτό το σύστηµα που έχει
συµφωνηθεί και πήγε µπροστά είναι γι’ αυτούς που πραγµατικά
µπορούν να απασχολούνται, έχουν δουλειά. Δεν είναι για εκείνους που δεν έχουν δουλειά.
Θα δούµε και άλλον τρόπο προσέγγισης αυτών των δυνατοτήτων, αφού καθαρίσουµε αυτήν τη µεγάλη γκάµα περιπτώσεων,
που είναι οι πολλές οφειλές. Για τους αγρότες είναι περίπου
2.500.000.000 ευρώ αυτή η οφειλή και για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, σας είπα, είναι περίπου 10.000.000.000 ευρώ –
από αυτούς που είναι ενεργοί.
Εποµένως, νοµίζω ότι είναι δυνατόν να έχουµε στην επόµενη
φάση -και τις παρακολουθούµε κάθε εβδοµάδα- τις επιδόσεις
του συστήµατος. Η πρώτη εβδοµάδα πήγε καλά. Άρχισε την προηγούµενη Δευτέρα. Την Παρασκευή είχαµε ολοκληρωµένες διαδικασίες για δύο χιλιάδες διακόσια άτοµα. Και ήταν η πρώτη
εβδοµάδα. Είµαι βέβαιος ότι θα πάµε καλύτερα και ολοκληρώνοντας αυτήν τη διαδικασία θα δούµε και άλλα µέτρα, τα οποία
θα προσθέσουµε.
Σχετικά, όµως, µε τα µέτρα που είπατε και στην πρώτη σας
οµιλία για την πολυτεκνία και την ενίσχυση της οικογένειας, ας
δούµε το σύνολο των µέτρων που παίρνουµε και πως θα αποδώσει. Εκεί η Κυβέρνηση θα σταθεί πάλι µε µεγάλο ενδιαφέρον και
µέριµνα για την οικογένεια, όπως συνεχώς αποδεικνύει.
Τα µέτρα µας θα συνεχιστούν και ήδη ξεκινάµε, όπως είδατε,
τις νέες ενισχύσεις για το οικιακό ρεύµα. Ξεκινάµε µ’ αυτούς που
παίρνουν το σχετικό επίδοµα της πρόνοιας και θα δούµε και τα
άλλα θέµατα µε τους τρίτεκνους και πάνω. Διότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα δούµε µέτρα και γι’ αυτήν την κατηγορία, που
µπορεί να µην ωφελείται όπως άλλες, µετά τις τελευταίες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Δεν σταµατήσαµε και δεν θα σταµατήσουµε να φροντίζουµε
τους πιο αδύναµους και αυτούς που πρέπει να ενισχύουµε ακόµα
περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Νικολόπουλε,
τι θα θέλατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπετε να πάρω τον
λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Έχετε τον λόγο,
αφού είχατε να µιλήσετε ένα µήνα, αλλά σύντοµα, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό που µου
επιτρέπει ο Κανονισµός είναι να καταθέσω ακόµα µία ερώτηση
για εκείνες τις περιπτώσεις, που καλά κάνατε και αναφερθήκατε
σήµερα, των ρεπορτάζ των εφηµερίδων, που ενδεχοµένως να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µην είναι ακριβή ή να αποθαρρύνουν. Μακριά από εµένα αυτό.
Όµως, παρακαλώ πολύ –και γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο και από
το Προεδρείο και ευχαριστώ για την ανοχή του- πάρτε την πρωτοβουλία να απαντήσετε σ’ όλα αυτά. Εγώ θα το κάνω. Θα τα
φέρω σήµερα εν είδει ερωτήσεως όλα αυτά που ανεδείχθησαν.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όντως αυτό που είπε τώρα ο κ. Πετρόπουλος -γιατί γνωρίζω και τη δικιά σας ευαισθησία, κύριε Καµµένε, από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχετε κάνει- ναι, είναι
αλήθεια ότι παίρνετε µέτρα, όπως λέτε. Όµως, ξέρετε κάτι; Δεν
πρέπει νοµίζω να δίνουµε την εντύπωση µε τις νέες ρυθµίσεις ότι
δεν επικοινωνούµε ή ότι δεν είµαστε σύµφωνοι µε όσα είπαµε και
δεσµευθήκαµε πριν τις εκλογές.
Κοιτάζοντας τα χαρτιά, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής -και µε αυτό θα σταµατήσω- ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας- όταν συναντήθηκε µε την ΑΣΠΕ,
όπου τους διαβεβαίωσε ότι για τα θέµατα αυτά των πολυτέκνων
θα ήταν αυτός ο ίδιος που θα απέδιδε πίσω τους κοινωνικούς πόρους, που η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου αποστέρησε από
αυτήν τη µεγάλη οικογένεια, από αυτήν τη µεγάλη κατηγορία των
Ελλήνων.
Γι’ αυτό νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε κι εσείς µια υποχρέωση παραπάνω, εσείς που γνωρίζετε τα προβλήµατα, να είστε
ενοχλητικός στην Κυβέρνηση, γιατί εσείς µπορεί να έχετε απέναντί σας τις εικόνες εκείνες των εργαζοµένων και των επαγγελµατιών, που εκπροσωπήσατε στη µακρά επαγγελµατική σας
σταδιοδροµία µε πάθος και σθένος. Μην τους απογοητεύετε και
σε προσωπικό επίπεδο.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε κύριε
Νικολόπουλε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ναι, κύριε Υπουργέ,
επειδή είναι ένα ενδιαφέρον ζήτηµα και νοµίζω ότι ευρύτερα κοινωνικά αφορά πολύ κόσµο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα περιοριστώ να πω ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει από την Κυβέρνηση
αποδεικνύονται ως επιβεβαιούµενες από µια σειρά µέτρων που
παίρνουµε.
Αυτά τα µέτρα δεν είπαµε ότι µε την πρώτη µέρα της πρώτης
συνεδρίασης θα τέλειωναν, αντικειµενικά µιλώντας και µε τις δυνατότητες που έχει η χώρα. Πρέπει να µας αναγνωρίζετε ότι
αυτά τα µέτρα που πήραµε ως Κυβέρνηση ήταν για την ανθρωπιστική κρίση. Μην ξεχνάµε, γιατί, δυστυχώς, το ανθρώπινο είδος
έχει και το ελάττωµα να ξεχνά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και ευτυχώς.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και ευτυχώς, για να παίρνει παρηγοριά.
Όµως, οι άνθρωποι που ήταν σκυµµένοι πάνω στα σκουπίδια
για να βρουν φαγητό δεν υπάρχουν πια στην πόλη. Δεν υπάρχει
αυτό το φαινόµενο. Αντιµετωπίσαµε την ανθρωπιστική κρίση. Δεν
σταµατήσαµε. Δεν τελειώσαµε. Αυτές οι διακηρύξεις του Πρωθυπουργού είναι πραγµατικές υπό διαρκή επιβεβαίωση. Προχωράµε σ’ αυτά τα µέτρα και θα συνεχίσουν αυτά τα µέτρα.
Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει και άλλα
µέτρα, που θα βοηθήσουν τις περιπτώσεις εκείνες που δεν βοηθήθηκαν στην πρώτη νοµοθέτηση που κάναµε προσφάτως ως
προς τα οικογενειακά επιδόµατα. Υπήρξε µια άλλη αρχιτεκτονική. Έχει αναλυθεί πάρα πολύ αυτό το θέµα.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να περιµένουµε να δούµε τα άλλα µέτρα
που θα πάρουµε, τα συµπληρωµατικά. Δεν θα είναι τα µόνα. Συνεχώς θα παίρνουµε αυτά τα µέτρα της πρόνοιας για να αντιµετωπίσουµε τα θέµατα αυτά.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πετρόπουλε.
Κύριε Νικολόπουλε, την προηγούµενη Τετάρτη άνοιξε και η
πλατφόρµα για τις εκατόν είκοσι δόσεις για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Γίνεται, δηλαδή, µεγάλη δουλειά και στην Ειδική
Γραµµατεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εβδοµήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε την ανάγνωση των επικαίρων ερωτήσεων που
δεν θα συζητηθούν σήµερα, λόγω κωλύµατος Υπουργών.
Η δεύτερη µε αριθµό 1084/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών», δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας
του αρµόδιου Υπουργού στο εξωτερικό.
Η έκτη µε αριθµό 1004/6-2-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους στο πρακτορείο διανοµής Τύπου
«ΕΥΡΩΠΗ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Η έβδοµη µε αριθµό 930/29-1-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εργαζόµενοι της Ένωσης Αγροτικός Συνεταιρισµός
Τρικάλων (ΕΑΣΤ)», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Οµοίως, η ένατη µε αριθµό 917/23-1-2018 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τη ζωή και την
υγεία των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη», δεν
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θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Η πέµπτη µε αριθµό 971/2-2-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
µε θέµα: «Περί της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας των Σκοπίων», δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας του κ. Κοτζιά στο εξωτερικό.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 1082/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε θέµα: «Χειροτέρευση των όρων απόδοσης και ασφάλισης του
Ε.Φ.Κ.Α. προς τους ασφαλισµένους», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτού.
Οµοίως, η δεύτερη µε αριθµό 1078/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε
θέµα: «Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτού.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 1076/13-2-2018 επίκαιρη ερώτηση
του πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Τεράστιες ζηµιές στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες –
δηµοτικές και ιδιωτικές υποδοµές κ.λπ. - Άµεση αποζηµίωση των
παραγωγών και στήριξη των πληγέντων – Κατάσταση έκτακτης
ανάγκης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελου Αποστόλου.
Τέλος, η όγδοη µε αριθµό 926/26-1-2018 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης
Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε
θέµα: «Εµπιστεύεσθε τον κ. Μάθιου Νίµιτς ως ειδικό διαµεσολαβητή των Ηνωµένων Εθνών για το Σκοπιανό ζήτηµα;», δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Υφυπουργού Εξωτερικών κ.
Ιωάννη Αµανατίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας, διακόπτουµε τη συνεδρίαση, µέχρι να έρθει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μετεξέλιξη του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον και η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία το χαρακτηρισµό του
ως επείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού της
Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή στις
12 Φεβρουαρίου 2018 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία έως
δύο συνεδριάσεις.
Προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Συνεπώς το Σώµα
συµφώνησε.
Ως προς τους χρόνους και τα διαδικαστικά, όλοι οι οµιλητές,
επειδή το σύστηµα δεν λειτουργεί ακόµα on line, θα πρέπει να
έρθουν στη Γραµµατεία να δηλώσουν τα ονόµατά τους και κατά
σειρά προτεραιότητας θα λάβουν τον λόγο. Οι χρόνοι για τους
εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές είναι δώδεκα λεπτά η πρωτολογία και έξι λεπτά η δευτερολογία. Οι οµιλητές επί της αρχής
θα έχουν τον λόγο για πέντε λεπτά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα έχουν τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από τη Λεόντειο Σχολή της Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών κατέθεσαν στις 14-2-2018 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της
από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε
ενιαίο κείµενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης ΑΕ» και άλλες διατάξεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον. Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών και ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κατέθεσαν στις 13-2-2018 σχέδιο νόµου: «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν στις 13
Φεβρουαρίου 2018 πρόταση νόµου: «Τροποποίηση του
ν.3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19.3.2003)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Προχωρούµε στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου και τον λόγο
έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελισσάβετ Σκούφα, για δώδεκα

λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το
σχέδιο νόµου προωθείται η µετεξέλιξη, η αναµόρφωση και η µετατροπή ενός κοµµατιού του ΟΓΑ που δεν εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ
σε έναν νέο ενιαίο φορέα απόδοσης προνοιακών επιδοµάτων,
παροχών και υπηρεσιών.
Μια µικρή υποσηµείωση: Δεν θα πρέπει να φοβόµαστε τη
φράση «κοινωνική πρόνοια». Κατ’ ουσίαν σηµαίνει ότι το κράτος
υπηρετεί µία από τις βασικές υποχρεώσεις του, την πρόνοια, τη
φροντίδα δηλαδή για τα πιο αδύναµα και ευάλωτα µέλη του.
Αυτή είναι και µια από τις βασικές ιδεολογικοπολιτικές µας διαφορές µε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διότι εµείς
θεωρούµε υποχρέωση του κράτους να ασκεί τη λεγόµενη «κοινωνική πολιτική», να φροντίζει δηλαδή για τη συνοχή του κοινωνικοί ιστού, να αναλαµβάνει δράσεις για την αρµονική
επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο εκείνων ιδιαίτερα των συµπολιτών µας που σπρώχτηκαν και διαβιούν στο περιθώριο της κοινωνίας και που στα χρόνια των µνηµονίων έχουν φτωχοποιηθεί
ακόµη περισσότερο.
Το προκείµενο νοµοσχέδιο αποτελεί, λοιπόν, µία ακόµη τοµή.
Κατά τη συνήθη ακρόαση φορέων στη συνεδρίαση της αρµόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής διαπιστώσαµε ότι το νοµοσχέδιο
αποσπά την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση, µιας και οι προσκεκληµένοι φορείς διατύπωσαν τη γνώµη ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου απαντούν και επιλύουν χρόνια προβλήµατα
κοινωνικής πολιτικής.
Οι βασικές διατάξεις του, λοιπόν, εγκαθιδρύουν τον ΟΠΕΚΑ,
τον ενιαίο Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο οποίος θα είναι επιφορτισµένος επιπλέον µε την
ανίχνευση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού αναφοράς,
την ανίχνευση των συνεπειών και αποτελεσµάτων των ακολουθούµενων πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων που διατίθενται για τη µείωση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Ως εισηγήτρια του κόµµατος κατά την ακρόαση των φορέων
στις αρµόδιες επιτροπές έθεσα στον διοικητή αυτού του κοµµατιού του ΟΓΑ, τον κ. Πλιάκη, το ερώτηµα εάν το ελληνικό κράτος
γνώριζε τι επιδόµατα δίνονταν και δίνονται ή εάν τουλάχιστον
υπήρχε κάποια ελεγκτική διαδικασία που να ελέγχει αυτά τα επιδόµατα, για το εάν δηλαδή οι δικαιούχοι τα δικαιούνται ή τα δικαιούνταν ή όχι, ώστε να ξέρει το ελληνικό κράτος και κατ’
επέκταση ο Έλληνας πολίτης πού πηγαίνουν τα λεφτά του µέσω
της φορολογίας. Η απάντησή του ήταν αποστοµωτική. Είπε πως
όλα τα προηγούµενα χρόνια δεν υπήρχε καµµία καταγραφή των
επιδοµάτων και ότι βρέθηκαν ως διοίκηση µπροστά σ’ έναν κυκεώνα διατάξεων σε πολλούς και διάφορους φορείς -αρµόδιους,
αναρµόδιους κ.ο.κ.-, ενώ παράλληλα συµπλήρωσε πως δεν
υπάρχει κανένας απολύτως ελεγκτικός µηχανισµός.
Αλήθεια, ποιος τους εµπόδιζε –αναφέροµαι στα κόµµατα που
κυβέρνησαν τη χώρα για σαράντα και πλέον χρόνια- να γίνει η
καταγραφή και η ψηφιοποίηση των επιδοµάτων; Αν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας µας είκοσι, είκοσι πέντε χρόνια πριν,
έκαναν ένα απλό πέρασµα σε ανεπτυγµένα κράτη, για παράδειγµα στη Σουηδία, θα διαπίστωναν σαφώς πως τα πάντα είναι
ψηφιοποιηµένα, διότι στα ευνοµούµενα κράτη ο πολίτης γνωρίζει
µε τη µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τι δικαιούται, πως και πότε ακριβώς θα το πάρει.
Εδώ προτιµούσαµε φυσικά να έχουµε τον πολίτη έρµαιο του
κάθε δηµάρχου, Βουλευτή, πολιτευτή, προκειµένου να αποκτήσει δικαιώµατα που το ίδιο το Σύνταγµα του κατοχυρώνει ως πολίτη.
Άλλωστε, η δηµιουργία µιας ενιαίας αρχής απόδοσης επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα είναι µία θέση την οποία η Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία –η γνωστή µας ΕΣΑΜΕΑέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 2000
και νωρίτερα. Για ποιους λόγους ακριβώς δεν είχε εγκαθιδρυθεί
τόσο καιρό αυτός ο ενιαίος φορέας;
Περαιτέρω, στόχος µας και σκοπός του νέου οργανισµού είναι
σύντοµα όλα τα θέµατα –των αιτήσεων, της επεξεργασίας τους,
της καταβολής των επιδοµάτων- να γίνονται µέσα από ένα σύστηµα πλήρως ηλεκτρονικοποιηµένο, η πληροφορική να µπει σε
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όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της ζωής µας ως πολιτών,
στην επικοινωνία µας µε το κράτος, στη διαδικασία αίτησης µέχρι
τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπήρου και ό,τι άλλο χρειαστεί για
την κανονική και τακτική ανά µήνα ή στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που θα έχουν καθοριστεί πληρωµή των επιδοµάτων βγάζοντας βέβαια –θα µου επιτρέψετε την εκχυδαϊσµένη έκφρασηαπό τη µέση τους διάφορους καλοθελητές και διαµεσολαβητές
του γνωστού µέχρι τώρα πελατειακού συστήµατος.
Αυτό έρχεται να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
το οποίο αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα του νέου ψηφιακού προνοιακού κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο πρώτος
πυλώνας είναι ο εθνικός µηχανισµός µε τα διακόσια σαράντα κέντρα κοινότητας στους δήµους, όπου οι πολίτες µε τον ΑΦΜ και
τον ΑΜΚΑ τους ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους, επιδόµατα, παροχές και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
Ποιος ο λόγος ύπαρξης των κέντρων κοινότητας; Μέχρι τώρα
είχαµε και αυτό το πρόβληµα. Η ανάπηρη, για παράδειγµα, γιαγιά της Κάτω Ράχης να µην ξέρει ότι δικαιούται να πάρει επίδοµα.
Τώρα πλέον έχουµε τα κέντρα κοινότητας τα οποία πληροφορούν τους πολίτες για όλα τα επιδόµατα, τα προγράµµατα του
ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας και όλα εν γένει τα θέµατα που αφορούν στην κοινωνική πολιτική και που µπορούν και ενδείκνυται
και πρέπει να διευκολύνουν τη ζωή τους.
Ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται ειδικότερα το επίδοµα παιδιού, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας στους ανασφάλιστους υπερήλικες και
τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου τους. Περαιτέρω, τις
παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας, επιδόµατα σε άτοµα µε αναπηρία και λοιπές προνοιακές παροχές.
Συνολικά, ο νέος οργανισµός έχει εννέα κεντρικές διευθύνσεις
και εννέα περιφερειακές διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων, Επιδοµάτων Παιδιού, Επιδοµάτων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Ουσιαστικά, σε κάθε επίδοµα θα αντιστοιχεί και
µια διεύθυνση πέραν των προβλεπόµενων διευθύνσεων για θέµατα προσωπικού, διοικητικής οργάνωσης και φυσικά, ελέγχου.
Προκειµένου να είµαστε βέβαιοι ότι αποδίδουµε τα επιδόµατα
στους πραγµατικούς δικαιούχους, για πρώτη φορά επίσης δηµιουργείται Ενοποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ, στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι δικαιούχοι των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών,
καθώς επίσης και οι οφειλέτες τους, εν ζωή και θανόντες. Αυτά
τα δεδοµένα του Εθνικού Μητρώου ΟΠΕΚΑ θα διασταυρώνονται
µε άλλες βάσεις δεδοµένων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου, όπως για παράδειγµα µε τα ηλεκτρονικοποιηµένα στοιχεία
της ΗΔΙΚΑ, µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία χορήγησης επιδοµάτων.
Φυσικά, αυτά τα στοιχεία θα προστατεύονται από την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και από
το φορολογικό απόρρητο.
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο. Αν θέλετε, τον αφαιρείτε από τη δευτερολογία µου.
Το προσωπικό του νέου οργανισµού θα απαρτίζεται από τριακόσιες ογδόντα τρεις οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι τριακόσιες εξήντα είναι µόνιµου προσωπικού και οι είκοσι τρεις είναι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ουσιαστικά, δηλαδή, όπως
απαντήθηκε κατά την ακρόαση των φορέων και την κ. Παναγιώτα
Βασιλοπούλου, Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζοµένων του ΟΓΑ και τον Διοικητή του Οργανισµού κ. Πλιάκη, πρόκειται για τις υφιστάµενες θέσεις του ΟΓΑ, καθόσον το µόνιµο
προσωπικό αυτήν τη στιγµή είναι διακόσιοι εβδοµήντα πέντε
υπάλληλοι, εκ των οποίων οι είκοσι οχτώ είναι ΙΔΑΧ και οι εκατόν
έξι είναι κενές οργανικές θέσεις.
Η ειδική µέριµνα λαµβάνεται µε άρθρα του προκείµενου νοµοσχεδίου για το προσωπικό. Αυτές τις διατάξεις τις θεωρούµε
απολύτως αναγκαίες, αναγνωρίζοντας ότι το υπάρχον προσωπικό έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια στην
άσκηση της προνοιακής πολιτικής, εφόσον αυτοί οι υπάλληλοι
βοηθούσαν στη διαδικασία απόδοσης οικογενειακών επιδοµάτων, των επιδοµάτων των ανασφάλιστων υπερήλικων και των παροχών και υπηρεσιών του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
Παράλληλα, όµως και επειδή όντως σκοπός αυτής της Κυβέρ-
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νησης είναι να πληρωθούν οι αναγκαίες θέσεις σε όλον τον κρατικό µηχανισµό, όσες χρειάζονται και όσες απαιτούνται –όµως,
να είναι θέσεις µόνιµου προσωπικού και όχι εγκλωβίζοντας τους
εργαζόµενους σε καθεστώς οµηρίας µε αλλεπάλληλες συµβάσεις- υπάρχει συγκεκριµένα η πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο όσες
εργασιακές θέσεις έχουν το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όταν αυτές κενώνονται ή όσες είναι ήδη κενές
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου, αυτές σταδιακά, αλλά σταθερά να αλλάζουν και να γίνονται θέσεις µόνιµου προσωπικού.
Φυσικά, εννοείται ότι οι εργαζόµενοι διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, το µισθολογικό κλιµάκιό τους, την προσωπική τους διαφορά, ενώ διατηρείται και η αποζηµίωση αποχώρησης.
Το δεύτερο µέρος του νόµου µε τα άρθρα 51-57 ρυθµίζει άλλα
εξίσου σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έτσι,
πολύ σηµαντικό είναι το άρθρο 51, σύµφωνα µε το οποίο το
Υπουργείο Εργασίας επέλεξε και προτείνει την άµεση λειτουργία
µέχρι δύο νέων τµηµάτων σε κάθε δήµο που έχει καταγράψει
συγκεκριµένες ελλείψεις, αγαπητοί κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν καταγραφεί βάσει των αναγκών που
προκύπτουν από την κατανοµή των «voucher» ανά την Ελλάδα
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου από την έλλειψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς που θα δεχθούν τα παιδιά των δικαιούχων
«voucher».
Τα στοιχεία, όπως ενηµέρωσε ο Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, είναι πια διαθέσιµα σε όποιον
Βουλευτή τα ζητήσει, καθώς η ΕΕΤΑΑ είναι αυτή η Αρχή που διαχειρίζεται τα προγράµµατα ήδη από το 2010.
Το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία –
επαναλαµβάνω- δύο νέων τµηµάτων βρεφονηπιακών σταθµών σε
κάθε δήµο που έχει ελλείψεις, η οποία προβλέπεται και θα δοθεί
από τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2018, είναι 15.000.000
ευρώ, τα οποία εξασφάλισε η Κυβέρνηση από την εξοικονόµηση
δαπανών του δηµόσιου τοµέα. Αυτό το ποσό θα καλύψει τις εργασίες ανακαίνισης, αναµόρφωσης και προσαρµογής στις νόµιµες
προϋποθέσεις σε υφιστάµενα κτήρια ιδιόκτητα, παραχωρηµένα ή
µισθωµένα, καθώς και την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού.
Για να µιλάµε µε αριθµούς, σκοπός είναι να καταστεί δυνατή
η άµεση λειτουργία νέων τµηµάτων φροντίδας από την επόµενη
σχολική περίοδο, άρα 2018-2019. Έτσι, στόχος είναι φέτος να
φτιαχτούν τετρακόσια νέα τµήµατα ανά την επικράτεια που θα
καλύψουν περίπου δέκα χιλιάδες νέες θέσεις παιδιών, βρεφών
και νηπίων. Το 2019 υπάρχει πρόβλεψη για άλλα χίλια οκτακόσια
νέα τµήµατα, µε απώτερο σκοπό οι συνολικές θέσεις να ανέρχονται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες -βρέφη και νήπια- από
το 2019 που θα µπορούν να πηγαίνουν, επιτέλους, σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Έτσι, θα υπάρχουν θέσεις για την άνεργη
µάνα, τη φτωχή µάνα, την εργαζόµενη µάνα. Αυτό είναι για µας
ένα σηµαντικό κοµµάτι κοινωνικής πολιτικής και όχι η πολιτική
που ακολουθήθηκε επί Νέας Δηµοκρατίας, η οποία µας παρέδωσε µόλις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες θέσεις.
Με το άρθρο 52 παρατείνεται ως τις 30 Ιουνίου 2018 η προθεσµία εγγραφής φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο εθνικό µητρώο. Υπάρχουν οργανισµοί, ιδρύµατα, καθώς
και οργανώσεις που παρέχουν φροντίδες κοινωνικής υπηρεσίας
ανά την Ελλάδα.
Για πρώτη φορά µε νόµο της δικής µας Κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων, δηµιουργήθηκε το Εθνικό
Μητρώο, όπου αυτοί οι φορείς που παρέχουν πολύ ευαίσθητες
υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, θα πρέπει να καταγραφούν. Επειδή, λοιπόν, έληγε η προθεσµία τον Αύγουστο
του 2017, τους δίνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο τη δυνατότητα για παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
Κατά τη γνώµη µου, κι αν καταλαβαίνω σωστά το νοµοσχέδιο,
αυτή η πρόνοια για παράταση της προθεσµίας εγγραφής συνδέεται απολύτως και αδιάσειστα µε το άρθρο 56 για το οποίο
ακούσαµε σφοδρότατη κριτική από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση των επιτροπών, διότι, άκουσον-άκουσον, αυτή η Κυβέρνηση, λέει, επιχορηγεί πλουσιοπάροχα µε
χρήµατα από τον κρατικό κορβανά ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις
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που ασχολούνται µε την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Μάλιστα.
Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, τι γινόταν όλα τα προηγούµενα χρόνια µέχρι το 2015; Δεύτερον, αν είχε προβλεφθεί µέχρι
το 2015 µια διαδικασία καταγραφής ποιοι φορείς, τι κάνουν, ποια
ιδρύµατα, πόσους έχουν µέσα, ανθρώπους που χρησιµοποιούν
τις υπηρεσίες, ποιοι είναι οι εργαζόµενοι, κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργούν και βάσει ποιων νόµων. Υπήρχε κάτι τέτοιο;
Για πρώτη φορά η δική µας Κυβέρνηση αναγκάστηκε, αν θέλετε,
να το κάνει για να ρίξει φως σε ακόµα ένα κοµµάτι στο οποίο
υπήρχε, ως συνήθως, όπως και σ’ όλους τους άλλους τοµείς δηµόσιας πολιτικής, το άπλετο χάος. Και γιατί υπήρχε αυτό το
χάος; Διότι ακριβώς δίνονταν χρήµατα από τον κρατικό κορβανά,
των Ελλήνων φορολογουµένων, σε φορείς και τοµείς χωρίς καµµία απολύτως διαδικασία ελέγχου.
Πιστεύω, επίσης, όλοι να συµφωνούµε µε το άρθρο 53, το
οποίο λαµβάνει µέριµνα για να καταβληθούν αποζηµιώσεις για
εργασία που παρείχαν σε εξαιρέσιµες ηµέρες νυκτερινά ωράρια
για κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών, εργασία, λοιπόν, στα πάσης φύσης νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας κ.λπ., κ.λπ..
Θέλετε να αφήσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτούς τους εργαζόµενους απλήρωτους; Το συγκεκριµένο άρθρο λαµβάνει πρόνοια και λέει ότι εφόσον οι φορείς είχαν τα χρήµατα, να µπορούν
µέσω νοµίµων διαδικασιών να πληρωθούν οι εργαζόµενοι οι
οποίοι δουλεύουν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν είναι
διορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κοµµατικά µας παιδιά.
Αυτοί οι φορείς, τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας, υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Αγαπητή συνάδελφε,
να σας ενηµερώσω πως καλύψατε και τον χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Δύο λεπτά ακριβώς, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ για την ανοχή όλων.
Με το άρθρο 54, επίσης, απαλλάσσεται για ακόµη µια χρονιά,
σχεδόν µέχρι το τέλος του 2018, το Σικιαρίδειο Ίδρυµα. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, ακριβώς για να το
διευκολύνουµε, εφόσον η διοίκηση έχει αναλάβει να συµµαζέψει
τα ασυµµάζευτα που βρήκε και σ’ αυτό το ίδρυµα, να µπορέσει
να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει τα παιδιά τα οποία χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του ιδρύµατος.
Τέλος, µε το άρθρο 55 για πρώτη φορά επίσης στην Ελλάδα
ρυθµίζει η Κυβέρνηση το ζήτηµα πιστοποίησης της γλώσσας των
Ροµά, η ροµανί. Δηλαδή, ποιο πρόβληµα έρχεται να αντιµετωπίσει αυτή η διάταξη; Ότι µέχρι τώρα διορίζονταν διάφοροι σε θέσεις εργασίας ή αποκτούσαν τη θέση κανονικά µέσω
προκηρύξεων ή αναλάµβαναν τον πολύ σηµαντικό ρόλο του διαµεσολαβητή των Ροµά, που καλείται να επιλύσει προβλήµατα, να
τους εξυπηρετήσει στα νέα Κέντρα Κοινότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Αγαπητή συνάδελφε,
παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχετε καλύψει και τον χρόνο της
δευτερολογίας σας. Παρακαλώ να κλείσετε. Ευχαριστώ πολύ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν,
υπήρχαν ψευδείς δηλώσεις ότι γνώριζαν τη γλώσσα των Ροµά.
Δεν θα πρέπει το ΑΣΕΠ, µέσω µιας διαδικασίας, µιας επιτροπής,
να πιστοποιεί ότι εγώ, εσείς, ξέρουµε τη γλώσσα των Ροµά; Και
αυτό έρχεται να τακτοποιηθεί.
Εν ολίγοις -και ευχαριστώ πολύ γι’ ακόµη µια φορά για την
ανοχή- το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται να συµπληρώσει.
Είναι ένα ακόµη πολύ σηµαντικό κοµµάτι του παζλ, που λέγεται,
«Επιτέλους άσκηση δίκαιης, διαφανούς, ισόνοµης και αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Παρακαλώ τον εισηγητή από τη Νέα Δηµοκρατία, τον κ. Παναγιώτη Μηταράκη, να πάρει τον λόγο για δώδεκα λεπτά, που
είναι η πρωτολογία. Μαζί µε τη δευτερολογία, που είναι έξι
λεπτά, µπορεί να έχει έως δεκαοκτώ λεπτά. Μετά δεν έχετε δευτερολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου φτάνουν τα δώδεκα λεπτά.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς τα
επείγοντα και τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια έχουν γίνει κανονικότητα για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Και όπως είπα και στην
επιτροπή, η έλλειψη σχεδιασµού από µέρους σας δεν αποτελεί
ανάγκη επείγοντος από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ας οργανώνατε καλύτερα τις υπηρεσίες σας και τη δουλειά σας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθεί όλη τη συνταγή ΣΥΡΙΖΑ: προχειρότητα, ιδεολογικές αγκυλώσεις,
αναποτελεσµατικότητα,
νέες
τοποθετήσεις
υπαλλήλων, κάποιες νοµιµοποιήσεις δαπανών και παράταση
προθεσµιών. Ακούσαµε, πράγµατι, πολλά αυτές τις δύο ηµέρες
για το πόσο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ενδιαφέρεται και ενισχύει την κοινωνική πολιτική και πόσο αυτό είναι αποτελεσµατικό. Αναφέρατε κάποια νούµερα στην επιτροπή.
Εγώ ανέτρεξα στον προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό διαβάζω ότι οι προνοιακές παροχές το 2014 ήταν 2,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το 2018 είναι 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, σχεδόν τα µισά
και έχουµε ψηφίσει τη µείωση του ΕΚΑΣ κατά 238 εκατοµµύρια,
µείωση λοιπών επιδοµάτων κατά 12 εκατοµµύρια, καταργούµε πολυτεκνικά επιδόµατα, µειώνουµε το επίδοµα θέρµανσης, καταργούµε και τις φοροαπαλλαγές για τις ιατρικές δαπάνες. Και
καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν αφορούν τους οικονοµικά ισχυρούς,
αλλά τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Να µιλήσουµε, όµως, για τη φτώχεια. Επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ο κίνδυνος φτώχειας των εργαζοµένων –προσέξτε!- αυξήθηκε στο 14,1% από 13,1% που ήταν το 2013. Φτωχοποιείτε αυτούς που δουλεύουν, αυτούς που στηρίζουν την οικονοµία και
την κοινωνική πολιτική.
Να δούµε γενικότερα τον κίνδυνο φτώχειας των ευάλωτων
οµάδων: Ο κίνδυνος φτώχειας, µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις,
µετά, δηλαδή, τα επιδόµατα και όλη την προνοιακή πολιτική σας,
µειώθηκε την τελευταία διετία κατά 0,9%. Την περίοδο 2012-2014
ο ίδιος δείκτης είχε µειωθεί κατά 1%. Εµείς, οι ανάλγητοι. Και
αυτά είναι τα τελευταία επίσηµα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Μας είπατε, κυρία Υπουργέ, ότι δίνετε διαρκώς χρήµατα, στηρίζετε τους ασθενέστερους. Απ’ ό, τι φαίνεται, όµως, από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κοινωνικές µεταβιβάσεις που κάνετε δεν
µειώνουν σηµαντικά τον κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή, η κοινωνική
σας πολιτική έχει µηδενική αποτελεσµατικότητα.
Ειρωνεύθηκε η κυρία Υπουργός στην επιτροπή όταν είπα ότι
στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε ότι ο καλύτερος τρόπος για να
νικήσεις τη φτώχεια είναι να δηµιουργήσεις δουλειές. Θέλετε,
λοιπόν, να µιλήσουµε για την ανεργία;
Πράγµατι, όταν ξεκίνησε η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική
κρίση το 2008, η ανεργία στην Ελλάδα άρχισε να αυξάνει και
έφτασε στο µέγιστο σηµείο λίγους µήνες µετά την ανάληψη της
διακυβέρνησης από την κυβέρνηση Σαµαρά. Από τότε, από το
2013, µε την οικονοµική πολιτική που ακολουθήσαµε, χωρίς επιπλέον µέτρα, είδαµε αποτελέσµατα και καταφέραµε σε δεκαοκτώ µήνες -όταν παραδώσαµε τη διακυβέρνηση τον Ιανουάριο
του 2015- να έχουµε µειώσει την ανεργία κατά 2,2%.
Τώρα, πράγµατι, βλέπουµε µια περαιτέρω µείωση της ανεργίας. Όµως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ», αυτό το
επιτυγχάνετε µε θέσεις µερικής απασχόλησης -δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας- και γι’ αυτό αυξήθηκε ο κίνδυνος φτώχειας
ανάµεσα στους εργαζόµενους κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Περιττό να πω τι θα είχε συµβεί στη χώρα αν δεν είχαµε δει το πείραµα Τσίπρα-Βαρουφάκη, που σε θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µας στοίχισε τελικά,
κυρία Υπουργέ, διακόσιες είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας
Θέλω να συζητήσουµε το εξής: Τελικά, ποιες νέες θέσεις εργασίας καταφέρατε εσείς να φέρετε σε αυτήν τη χώρα; Μόνο
συµβάσεις, εξάµηνα, οχτάµηνα, θέσεις σε δηµόσιους οργανισµούς, µε κοινωφελή εργασία, για µικρές περιόδους, εγκλωβίζοντας ανθρώπους που τους δηµιουργείτε προσδοκίες για
διορισµούς και τακτοποιήσεις.
Ποια µεγάλη επένδυση, κυρία Υπουργέ, έφερε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την τριετία; Ποια αποκρατικοποίηση καινούρια κάνατε και προχώρησε; Οι αποκρατικοποιήσεις, όµως, που έγιναν
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την προηγούµενη περίοδο, ακόµα δεν έχουν ξεκινήσει να παράγουν θέσεις εργασίας.
Δεν θα σας αρνηθώ όµως, κάτι: Ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πράγµατι δίνει έµφαση στην επιδοµατική πολιτική -αυτό
σας το αναγνωρίζω!- διότι µε τον νόµο Κατρούγκαλου τις συντάξεις τις µετατρέψατε, ουσιαστικά, σε επιδόµατα. Μετατρέπετε
τους µισθούς σε επιδόµατα. Βλέπουµε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Ο
µέσος µισθός το Μάιο του 2016 ήταν 949 ευρώ. Το Μάιο του
2017 έπεσε στα 927 ευρώ. Το Δεκέµβριο του 2017 το 58% των
νέων προσλήψεων ήταν σε θέσεις µερικής και εκ περιτροπής
απασχόλησης.
Μιας και αναφέρθηκα στις συντάξεις -θα τα πει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος-, φτιάξατε ένα σύστηµα άδικο,
αναποτελεσµατικό και αντιπαραγωγικό. Και ήδη ξεκίνησαν να έρχονται στους συνταξιούχους τα σηµειώµατα µε την προσωπική
διαφορά, αυτήν που εσείς ψηφίσατε και θα καταργήσετε την 1η
Ιανουαρίου του 2019, όπως θα µειώσετε το αφορολόγητο για
τους οικονοµικά ασθενέστερους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία χρόνια τώρα η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κρατάει τη χώρα πίσω. Αναδιανέµει φτώχεια και
συνηθίζει τους πολίτες στην ελεηµοσύνη. Όταν ξεκινούσαµε τη
µεγαλύτερη µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους, το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα, σας θυµίζω ότι η «ΑΥΓΗ» το αποκάλεσε
«εγγυηµένη φτώχεια» για όλους και η κ. Φωτίου το 2015 έλεγε
ότι είναι «παγίδα φτώχειας». Τελικά, εσείς καταφέρατε και βρήκατε ένα καλύτερο όνοµα. Το ονοµάζετε αλλιώς και τώρα πανηγυρίζετε.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά
βάζει τίτλους τέλους για τον ΟΓΑ. Βάζετε την υπογραφή σας, για
να πάψει να υπάρχει ακόµα και το όνοµα του οργανισµού που
στήριξε την αγροτιά από το 1961, όταν το ίδρυσε ο εθνάρχης
µας, Κωνσταντίνος Καραµανλής, του οργανισµού που επί πενήντα πέντε και πλέον χρόνια στήριζε τους αγρότες, τις οικογένειές τους και την εθνική παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Με το νόµο 4387/2016, νόµος ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αφαιρέσατε τις
ασφαλιστικές αρµοδιότητες και από τον ΟΓΑ και από το ΝΑΤ. Και
απέµειναν στον ΟΓΑ µόνο τα προνοιακά επιδόµατα των αγροτών,
παρ’ ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας όταν έβλεπε τους αγρότες, τους
υποσχόταν τη διατήρηση του ΟΓΑ, κάτι που υποστηρίξαµε διαχρονικά εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσµού της
χώρας, των Ελλήνων που δουλεύουν σκληρά.
Υποτίθεται -έτσι λέτε- ότι φέρνετε µία µεγάλη µεταρρύθµιση.
Όµως, τελικά, τι βλέπουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο; Βλέπουµε µία
απλή µεταφορά υπάρχοντων επιδοµάτων σε ένα νέο οργανισµό,
στον ΟΠΕΚΑ. Δεν τα µεταφέρετε καν όλα από το σύνολο των
Υπουργείων. Δεν φτιάχνετε µία νέα συνεκτική δοµή, αλλά ακολουθείτε το υφιστάµενο οργανωτικό πλαίσιο. Δεν εξορθολογίζετε τα επιδόµατα, δεν αλλάζετε -όπως είπατε η ίδια στην
επιτροπή- τίποτα στα κριτήρια, στη διαδικασία ή στον τρόπο καταβολής.
Όσο λοιπόν, κατακερµατισµένη λέτε ότι ήταν η κοινωνική και
προνοιακή πολιτική µέχρι σήµερα, και µετά το νοµοσχέδιο τόσο
θα συνεχίσει να είναι.
Να αναφερθώ σε µερικά άρθρα.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής
θα επιλέγονται από το πολυδιαφηµισµένο µητρώο επιτελικών
στελεχών. Όµως, αυτό δεν υπάρχει. Έτσι έρχεστε και βάζετε µε
το άρθρο 8 µία µεταβατική περίοδο, απροσδιόριστης διάρκειας,
µέχρι να µπορέσετε να ετοιµάσετε αυτό το µητρώο. Είναι αυτό
οµολογία ότι το µητρώο δεν λειτουργεί ή προσπαθείτε να δηµιουργήσετε προϋπηρεσία στα δικά σας στελέχη, ώστε όταν δηµιουργηθεί αυτό το µητρώο, τα δικά σας στελέχη, που εσείς
κοµµατικά έχετε τοποθετήσει, να έχουν προτεραιότητα στην κατάληψη θέσεων για µια περίοδο πολλών ετών µετά;
Προβλέπεται, επίσης, ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών
και πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής παροχών και δικαιούχων. Αυτό ναι, είναι θετικό. Όµως, δεν µας είπατε πότε θα εφαρµοστεί. Γιατί ακούσαµε τον κύριο διοικητή του ΟΓΑ να µας λέει
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ότι προχωράµε σιγάσιγά και σύντοµα, χωρίς στόχους, το σύστηµα θα είναι έτοιµο.
Έχουµε δει τι έχει γίνει στον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ για το µητρώο ασφαλισµένων, που ακόµα έχει λάθη, και το αλαλούµ που
ταλαιπωρεί ακόµα και σήµερα τον κόσµο. Άρα δικαιολογηµένα
είµαστε απαισιόδοξοι για το πότε µπορείτε να λειτουργήσετε
αυτό το πληροφοριακό σύστηµα.
Εδώ στον ΕΦΚΑ µόλις χτες καταφέρατε και βγάλετε εγκύκλιο
για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων
επαγγελµατιών, που το 2018 πληρώνουν ακόµα βάσει του εισοδήµατος του 2015, ενώ είναι δεδοµένο από τα στοιχεία των φορολογικών µηχανισµών, ότι έχει µειωθεί σηµαντικότατα το
εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών. Πρόκειται περί ξεκάθαρου εµπαιγµού.
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, σας απαντώ: Δεν πιστεύουµε ότι
έχετε προετοιµάσει τον ΟΠΕΚΑ, δεν πιστεύουµε ότι µπορείτε να
τον οργανώσετε και δεν πιστεύουµε ότι µπορείτε να συµβάλλετε
ουσιαστικά στην αναδιάρθρωση του προνοιακού κράτους. Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση ήταν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
και ακόµα αυτό δεν λειτουργεί πλήρως.
Τελειώνοντας, το Μέρος Α’, θα αναφερθώ στο άρθρο 45, που
προβλέπει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από πολίτες στον ΟΠΕΚΑ άτοκα. Δεν διαφωνούµε επί της
αρχής, αλλά µε δύο όρους: Πρώτον, να µπει ένα πλαφόν, να
αφορά µέχρι ένα ύψος αχρεωστήτων καταβληθέντων και να εξαιρεί τις περιπτώσεις απάτης, όταν κάποιος έχει καταδικαστεί ότι
µε ψευδή δικαιολογητικά έπαιρνε καταβολές από τον πρώην
ΟΓΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν είναι στο νοµοσχέδιο στο άρθρο
45. Το άρθρο 45 λέει «ανεξαρτήτως αιτίας». Φαντάζοµαι ότι η
κυρία Υπουργός θα µας κάνει µία νοµοτεχνική.
Θα τελειώσω εντός χρόνου µε το άρθρο 56 και θα αναφερθώ
στα επόµενα άρθρα του Μέρους Β’ στη δευτερολογία µου. Εµείς
θεωρούµε ότι το άρθρο 56 είναι δυνητικός πυρήνας διαφθοράς.
Πρώτη φορά εισήγατε αυτήν τη διάταξη, εσείς κυρία Υπουργέ,
το 2016 και δώσατε στον Υπουργό Εργασίας -χωρίς διαδικασίεςτο δικαίωµα να δίνει -χωρίς πλαφόν- επιχορηγήσεις σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δεν ελέγχονται συγκεκριµένα από
το κράτος ούτε πώς κάνουν προσλήψεις, ούτε πώς κάνουν συµβάσεις, ούτε πώς αγοράζουν υπηρεσίες.
Δηµιουργείτε, λοιπόν, ένα νέο σύστηµα, ένα µηχανισµό, όπου
θα πηγαίνουν λεφτά του τακτικού προϋπολογισµού σε ΜΚΟ που
διαλέγετε εσείς, χωρίς καµµία διαδικασία, οι οποίες µπορεί να
τα ξοδέψουν χωρίς κανέναν έλεγχο.
Έρχεστε να µας πείτε, βέβαια, ότι σήµερα µε το άρθρο 56 βάζετε κάποιους κανόνες. Λάθος! Εφαρµόζετε την τροπολογία που
είχε περάσει η κυβέρνηση Σαµαρά το 2013, που είχε γενική ισχύ
για τις ΜΚΟ. Συγκεκριµένα αυτή η τροπολογία λέει ότι εάν δεν
τα έχετε τηρήσει από το 2016 µέχρι σήµερα, είναι απιστία κατά
την υπηρεσία. Το λέει συγκεκριµένα ο νόµος. Έρχεστε, λοιπόν,
να επαναλάβετε αυτό που ήδη ισχύει.
Σας έχω κάνει µία ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
για να µας πείτε που δόθηκαν 7 εκατοµµύρια ευρώ πέρσι, γιατί
αυξήσατε αυτές τις παροχές προς τις ΜΚΟ κατά 15%, σύµφωνα
µε τα δικά σας νούµερα, από την ώρα που ψηφίσατε εσείς τη
σχετική τροπολογία το 2016.
Η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει το νοµοσχέδιο και θα αναφερθώ και σε κάποια άλλα άρθρα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δοθούν κάποια στοιχεία προς αποκατάσταση της
αλήθειας.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Φαντάζοµαι ότι αυτό µπορείτε να το
κάνετε στην οµιλία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όταν θα πάρετε τον
λόγο, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όταν µι-
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λήσω, δεν θα χάσω το χρόνο µου επειδή ψεύδεται η Νέα Δηµοκρατία.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Εάν µιλήσει τώρα η κυρία Υπουργός,
θα µπούµε σε δευτερολογίες.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να µου δώσετε χρόνο κάποια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω µε
νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έννοια της «κοινωνικής
αλληλεγγύης» αναδεικνύει τον σεβασµό στους αποδέκτες της
κοινωνικής φροντίδας. Η κοινωνική πρόνοια είναι σε µεγάλο
βαθµό συνυφασµένη µε την εξάρτηση των αδυνάτων από τις
κρατικές υπηρεσίες. «Κοινωνική αλληλεγγύη» σηµαίνει να µην
επιβάλεις το όνειρό σου σε άλλους, αλλά να αφήσεις τους άλλους να κάνουν πράξη το δικό τους όνειρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνέτρεχε κανένας λόγος
να χαρακτηριστεί ως επείγουσας σηµασίας η διαδικασία συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Η επιλογή υποβαθµίζει
την ποιότητα του διαλόγου και την ουσιαστική ζύµωση στην επιτροπή, όπου έγιναν σηµαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις από
τους φορείς και από τους εκπροσώπους των κοµµάτων. Να πω
ότι πραγµατικά η Υπουργός µε ευήκοα ώτα και θετική διάθεση
έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις σε θετική κατεύθυνση.
Ως προς τη γενική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι θετικό ότι όλα τα προνοιακά επιδόµατα καταγράφονται και συγκεντρώνονται σε έναν φορέα.
Είναι θετικό ότι µεταβαίνουµε στην εποχή της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης των βάσεων του νέου φορέα, του ΟΠΕΚΑ, µε αυτές
της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ.
Είναι θετικό που δηµιουργείται η υποδοµή ώστε να ελέγχονται
τα δηλωθέντα στοιχεία όσων αιτούνται παροχών από τον
ΟΠΕΚΑ, γιατί από την ορθολογική καταβολή των επιδοµάτων ενισχύεται η διαφάνεια και εξοικονοµείται δηµόσιο χρήµα.
Ως προς τη µετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων ανέφερα και στην επιτροπή, κυρία Υπουργέ -και θα ήθελα
να τα µεταφέρω κι εδώ- τα εξής: Όταν το 1961 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ,
χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως ένας πρωτοποριακός οργανισµός.
Γιατί; Διότι τότε ο µισός πληθυσµός της χώρας ασχολείτο µε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και αποτελούσε µία ευάλωτη οικονοµικά και κοινωνικά οµάδα. Ο αγροτικός πληθυσµός
ήταν στο περιθώριο. Και τι έκανε ο ΟΓΑ; Ήρθε και το ανέτρεψε,
διότι υπήρχε η ανάγκη ενσωµάτωσης του αγροτικού πληθυσµού
στην οικονοµική ζωή του τόπου. Σήµερα η ανάγκη που κυριαρχεί
είναι αυτή της ενσωµάτωσης όλων όσων ζουν σε καθεστώς
ακραίας φτώχειας.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της «διαΝΕΟσις» τα όρια της
ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυµαίνονται από 182 ευρώ το
µήνα για µονοµελές νοικοκυριό σε ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές, µέχρι 905 ευρώ το µήνα για ζευγάρι µε δύο παιδιά που
ζει στην Αθήνα, πληρώνει ενοίκιο ή έχει στεγαστικό δάνειο.
Άρα το ερώτηµα, κυρία Υπουργέ, είναι πόσοι έχουν µηνιαίο εισόδηµα κάτω απ’ αυτό το όριο. Το ποσοστό της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυµαίνεται για το 2015, µε τα πιο πρόσφατα
στοιχεία, στο 15%. Το 2011 το ποσοστό αυτό ήταν 8,9%, ενώ το
2009 δεν ξεπερνούσε το 2,2%.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν το 1961, που ιδρύθηκε ο ΟΓΑ -16
χρόνια µετά τη λήξη του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου- η τότε κυβέρνηση κατάφερε να δηµιουργήσει ένα πρωτοποριακό διεθνώς
θεσµό, σήµερα, που οι συνθήκες δεν είναι µεταπολεµικές, γιατί
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι αντίστοιχο για τις σύγχρονες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες;
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται ολοκληρωµένη κοινωνική πολιτική κι
όχι µία πολιτική διαχείρισης, που είναι το πρόταγµα της Κυβέρνησης απ’ ό,τι φαίνεται. Σας το λέω αυτό µε το βάρος των ιστορικών µεταρρυθµίσεων που έκαναν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ στο
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που
ανέδειξε το κοινωνικό κράτος.
Οι ΟΤΑ, ως φορείς κοινωνικής πολιτικής, απέκτησαν δυνατό-
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τητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής επί ΠΑΣΟΚ. Η ίδρυση και η
λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθµών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα καινοτόµα ΚΑΠΗ στο
πλαίσιο της αρµοδιότητας των δήµων και κοινοτήτων έχουν τη
σφραγίδα της δηµοκρατικής παράταξης. Το ίδιο και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που ξεκίνησε το 1998. Τα ίδιο και τα
κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης. Μπορεί να υπήρχαν από τη
δεκαετία του 1980, επεκτάθηκαν, όµως, σε όλη τη χώρα την
εποχή εκείνη.
Παράλληλα, είχαµε και τα στεγαστικά προγράµµατα λαϊκής
κατοικίας, το θεσµό του κοινωνικού µισθού, τη δυνατότητα διακοπών για παιδιά οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα, την αυτοτελή
σύνταξη για την αγρότισσα, τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη προς όλους τους αγρότες, τα οικογενειακά και πολυτεκνικά επιδόµατα του ν.2459/1997. Όµως, και πολλές άλλες
κοινωνικές παροχές που υλοποιήθηκαν τότε, έµοιαζαν για την
εποχή εκείνη εξωπραγµατικές.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν το περιεχόµενο µιας προοδευτικής κοινωνικής πολιτικής που έχει κέντρο τον άνθρωπο.
Αυτό, όµως, που έχει περισσότερη αξία να αναλογιστούµε
είναι σε ποια κατάσταση ήταν τότε η χώρα, όταν υλοποιούσαµε
εµείς αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Διότι πρέπει να αφήσουµε την
εύκολη δικαιολογία των περιορισµών που θέτουν τα µνηµόνια και
τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Τι χρειάζεται, λοιπόν; Χρειάζεται πολιτική βούληση, συγκροτηµένη ιδεολογία και συγκεκριµένη στόχευση. Αυτά λείπουν από
τη σηµερινή Κυβέρνηση. Και εµείς βρεθήκαµε σε πολύ δύσκολη
θέση στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα το 2013 για τον ΟΓΑ,
αλλά τον κρατήσαµε όρθιο.
Εµείς τα πρώτα δύσκολα χρόνια της κρίσης είχαµε να αντιµετωπίσουµε -αλλά τα καταφέραµε- τα εξής:
Την υλοποίηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που
χειρίστηκε, τότε, ο προκάτοχός σας Υπουργός, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος συνολικού
ύψους 450 εκατοµµυρίων ευρώ σε 650.000 φτωχές οικογένειες.
Τη συνέχιση των προγραµµάτων κάλυψης των αστέγων, την ανθρωπιστική βοήθεια για τους απόρους, την καθιέρωση οικογενειακών επιδοµάτων σε 700.000 οικογένειες από το πρώτο παιδί.
Τον εκσυγχρονισµό και την καταβολή των επιδοµάτων αναπηρίας
σε δέκα κατηγορίες δικαιούχων χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια,
αλλά µε τη διασφάλιση πιστοποίησης της αναπηρίας τους. Την
ένταξη 700.000 οικογενειών και πάνω στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο, δηλαδή δύο µε τρία εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες
έχουν στο σπίτι τους ηλεκτρικό ρεύµα µε έκπτωση 45%.
Πετύχαµε, επίσης, την επιδότηση κατά 60% για τη σύνδεση µε
το δίκτυο φυσικού αερίου για 30.000 φτωχές οικογένειες σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, µε τη διασταύρωση, βέβαια,
δικαιούχων προνοιακών δικαιωµάτων προς αποφυγή φαινοµένων
κατάχρησης.
Δεν είχαµε, κυρία Υπουργέ, ωστόσο, τον πολιτικό χρόνο να κάνουµε µία µεγάλη κοινωνική µεταρρύθµιση που θα απαντά στα
σύγχρονα προβλήµατα µε προοδευτικό τρόπο και πρόσηµο.
Επί του παρόντος νοµοσχεδίου, λοιπόν, είναι θετικό ότι το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ µεταφέρεται στο ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα,
βαθµό, µισθολογικό κλιµάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Για τους πέντε έµµισθους δικηγόρους που αναφέρετε και προβλέπονται, µε αποδοχές 2.400 ευρώ, προτείνουµε, κυρία
Υπουργέ -το είπαµε και στην Επιτροπή, χθες- η αµοιβή να είναι
κατ’ αποκοπή.
Για την επιχορήγηση των ΜΚΟ χρειάζεται οπωσδήποτε να ξεκαθαριστούν τα κριτήρια.
Για την κάρτα µετακίνησης των πολυτέκνων, που προβλέπεται
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, προτείνουµε να απαλειφθεί. Το ζήτησε και η εκπρόσωπος της ΑΣΠΕ και είναι απολύτως δίκαιο, θα
έλεγα. Υπάρχει ήδη κάρτα µετακίνησης των πολυτέκνων. Σε τόσο
δύσκολες εποχές δεν χρειάζεται, κυρία Υπουργέ, να τους επιβαρύνουµε µε ένα νέο κοστολόγιο για την έκδοση µιας νέας κάρτας.
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Κυρία Υπουργέ, το θέµα των πολυτέκνων και των τριτέκνων
είναι πολύ σοβαρό και χρειάζεται να ασχοληθούµε ιδιαίτερα.
Ήδη το δηµογραφικό, λόγω της υπογεννητικότητας, είναι ένα τεράστιο πρόβληµα και µία βραδυφλεγής βόµβα, θα έλεγα, στα έγκατα του ασφαλιστικού.
Γι’ αυτό χρειάζεται στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας και
των τριτέκνων. Πρέπει να κάνουµε δεκτά τα αιτήµατά τους, για
να φανεί, πραγµατικά, πως ό,τι λέµε, το εννοούµε και ό,τι εννοούµε, το κάνουµε πράξη.
Στήριξη, λοιπόν, των πολυτέκνων γιατί έτσι πραγµατικά στηρίζουµε την Ελλάδα µας, στηρίζουµε το αύριο της πατρίδας µας.
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι µια νέα δοµή και θεσµοθετήθηκε
µε τον ν.4368/2016. Αποτελούν τον βασικό πυρήνα διευρυµένων
υπηρεσιών µε εξατοµικευµένη ολιστική προσέγγιση. Σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση των Κοινωνικών Υπηρεσιών κάθε ΟΤΑ παρέχουν υπηρεσίες για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης. Η λειτουργία τους στους διακόσιους σαράντα δήµους
της χώρας πρέπει να είναι αποτελεσµατική. Και θεωρώ ότι είναι.
Πρέπει, όµως, να ενισχυθούν οι υποδοµές τους σε προσωπικό
και σε εκπαίδευση για τη σύνδεσή τους µε τον ΟΠΕΚΑ.
Κυρία Υπουργέ, σας ανέφερα και χθες στην επιτροπή για τους
εναποµείναντες δήµους, οι οποίοι είναι ογδόντα πέντε. Γι’ αυτούς
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι θα πρέπει να στείλουν οι ίδιοι
έναν διαπιστευµένο και εντεταλµένο υπάλληλο για να µπορέσει
να λειτουργήσει, δίνοντάς τους, βέβαια, την ψηφιακή και πληροφοριακή πλατφόρµα.
Μας είπε η Υπουργός στην επιτροπή ότι η σχέση κέντρων κοινοτήτων και του ΟΠΕΚΑ είναι οµφάλια. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί
σας και έτσι πρέπει να είναι, αλλά αυτό πρέπει κάπως να αποτυπωθεί. Προτείνουµε, λοιπόν, και θα καταθέσουµε, κυρία
Υπουργέ, σχετική τροπολογία. Τα κέντρα κοινότητας δηλαδή να
ενταχθούν στην οικεία κοινωνική υπηρεσία κάθε δήµου και να
είναι εµφανές -όχι ότι δεν υπάγονται στις κοινωνικές υπηρεσίες,
το είπατε και χθες ότι υπάγονται- και να στελεχωθούν µε το αντίστοιχο προσωπικό, µε στόχο την ενιαία παροχή των κοινωνικών
υπηρεσιών και της κοινωνικής µέριµνας. Εδώ θέλουµε τη δέσµευσή σας, να ξεκαθαριστεί.
Κυρία Υπουργέ, µέχρι οι εναποµείναντες δήµοι αποκτήσουν
τους δύο υπαλλήλους, τον διαπιστευµένο και τον εντεταλµένο,
θα έλεγα σε όποιον δήµο δεν υπάρχει κέντρο κοινότητας, να
µπορεί το ΚΕΠ να λειτουργήσει ως επικουρική δοµή διοικητικής
υποστήριξης. Η συνεργασία των κέντρων κοινότητας και των
ΚΕΠ µόνον θετικά αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει.
Για την ίδρυση τµηµάτων βρεφονηπιακών σταθµών σε κάθε
δήµο: Είναι θετικό ότι όπου υπάρχουν ελλείψεις θα χρηµατοδοτηθεί η ίδρυση έως δύο νέων τµηµάτων, ώστε κανένα παιδί να
µην µείνει εκτός των σταθµών.
Κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ: Η ρύθµιση είναι θετική. Τώρα το µέληµά σας πρέπει να είναι να µην χαθεί η φετινή περίοδος λειτουργίας τους.
Για τη διαδικασία για την απόδειξη της γνώσης της γλώσσας
των Ροµά, τους διαµεσολαβητές, όπως είπαµε: Θετικό, λοιπόν,
θα είναι για την προσπάθεια της πολιτείας να εντάξει τους Ροµά
στο κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει πραγµατικά να δούµε τους
Ροµά ως οµότιµους και ισότιµους συνοµιλητές µας, ως παιδιά
αυτής της κοινωνίας που αυτήν τη στιγµή συνδιαµορφώνεται
πάλι από την αρχή, όσο φυσικά γίνεται η προσπάθεια της πολιτείας να τους εντάξει στην κανονικότητα.
Για τη δηµογραφική πολιτική, κυρία Υπουργέ, χρειάζεται µια
πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση, γιατί –όπως είπα και πιο πριναποτελεί ένα κρίσιµο κοινωνικό θέµα. Επειδή έγινε πολύ συζήτηση για τους πόρους των προνοιακών επιδοµάτων και το αν θα
επηρεάσουν τους ΚΑΠ της αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στο νοµοσχέδιο και είναι χρήσιµο να
ακουστεί, λοιπόν, και να διευκρινιστεί ότι από 1-1-2019 και εφεξής οι πόροι των προνοιακών επιδοµάτων, και εν γένει κάθε επιδόµατος που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, θα προέρχονται από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Να µην περιµένουµε δηλαδή προγράµµατα και
ΕΣΠΑ, και ειδικότερα από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εργασίας, ενώ ταυτόχρονα οι ΚΑΠ θα παραµείνουν προς αξιοποίηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό καταθέσαµε και
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τη σχετική τροπολογία.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν συµφωνούµε
µε τη στρατηγική της Κυβέρνησης, ουσιαστικά µε τον τρόπο του
κατεπείγοντος, που φέρνει κάθε νοµοσχέδιο και ζητά επιτακτικά
την ψήφισή του, χωρίς βέβαια να δίνει τη δέουσα σηµασία στον
διάλογο και τη διαβούλευση για κάθε θέµα που αφορά τους αρµόδιους φορείς.
Επίσης, δεν συµφωνούµε και πολιτικά µε αυτήν τη λογική της
συγκεντρωτικότητας στην κεντρική εξουσία. Ενισχύουµε κάθε
πρωτοβουλία για την αποκέντρωση και τη στήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για εµάς, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και η ισότιµη
συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνική ζωή αποτελεί πυρήνα της
σκέψης µας και αποτελεί όχι λόγο, αλλά πράξη. Είναι η απάντηση
στον κοινωνικό αποκλεισµό και ο σεβασµός στις ευπαθείς οµάδες. Στηρίζουµε, λοιπόν, πολιτικές µε κέντρο τον άνθρωπο, γι’
αυτό επιµένουµε για επιδόµατα αξιοπρεπούς διαβίωσης και όχι
παροχές προνοιακής φτωχοποίησης.
Με τη διαδικασία του επείγοντος δεν µπορέσαµε να δούµε
όλες τις λεπτοµέρειες των ρυθµίσεων στην κατεύθυνση που ήδη
επισηµάναµε. Είµαστε αντίθετοι µε την απλή συνέχιση των προνοιακών παροχών, χωρίς ένα ολοκληρωµένο σχέδιο κοινωνικής
πολιτικής για τη στήριξη των ευπαθών οµάδων.
Αναµένουµε την τοποθέτησή σας, κυρία Υπουργέ, στα θέµατα
που θέσαµε και στην τροπολογία που περιµένουµε να γίνει αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαχινίδης από τη Χρυσή Αυγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στο παρόν σχέδιο νόµου, θέλω να εκφράσω
εκ µέρους της Χρυσής Αυγής τα συλλυπητήρια στην οικογένεια
και τους οικείους του εκλιπόντος Μανωλάκου, ενός αγωνιστή του
εθνικισµού.
Έρχοµαι τώρα στο παρόν σχέδιο νόµου. Το παρόν νοµοσχέδιο
προβλέπει εκ πρώτης όψεως την αθώα µετονοµασία και µετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ενιαίο
Φορέα Υλοποίησης Πολιτικών, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν.4387/
2016.
Είναι αρχικά προφανές πως εκ της ιδεοληψίας σας, που µετατράπηκε από µαρξιστική σε νεοφιλελεύθερη, κοινώς οι δύο όψεις
του ίδιου νοµίσµατος, σας ενοχλεί οποιαδήποτε ονοµασία-προσδιορισµός που να περιέχει τον όρο «αγροτικό», ενώ δεν σας ενοχλεί καθόλου να σφετερίζονται οι Σκοπιανοί την ιστορία µας, το
όνοµά µας και τη ψυχή µας. Τέτοιοι ήσασταν και τέτοιοι θα παραµείνετε.
Επίσης, είναι προφανές ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί
µνηµονιακή υποχρέωση, αφού εντάσσεται σε µία σειρά αναδιατάξεων, αναδιαρθρώσεων και κοινωνικής νοµοθεσίας. Όπως
αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται για πρώτη φορά η
ανάπτυξη ενός ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού
σχήµατος συστήµατος ανίχνευσης των πραγµατικών αναγκών
του πληθυσµού αναφοράς για τη µείωση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Για την αιτιολόγηση της παρούσας νοµοθετικής πρωτοβουλίας
αναφέρεται, µεταξύ άλλων, η έλλειψη ενοποιηµένου και επικαιροποιηµένου µητρώου των δικαιούχων των πάσης φύσεως κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, η ανεπαρκής ενηµέρωση του
πληθυσµού αναφοράς, η απουσία του γεωπληροφοριακού συστήµατος, η πολυνοµία και η αλληλοεπικάλυψη των σχετικών
προγραµµάτων.
Ο ΟΠΕΚΑ θα συνεχίσει να ασκεί τις υφιστάµενες µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες του ΟΓΑ σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά επιδόµατα, ανασφάλιστους υπερήλικες και λογαριασµούς
αγροτικής εστίας, αλλά θα προστεθούν σταδιακά και άλλες αρµοδιότητες που θα αφορούν την απονοµή όλων των προνοιακών
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επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών
σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού αναφοράς.
Ο ΟΠΕΚΑ, λοιπόν, θα είναι ο καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ. Θα
είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την εκπλήρωση των σκοπών
συνίσταται λογαριασµός προνοιακών παροχών και κοινωνικών
υπηρεσιών µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
Το πρώτο που µπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι η επιχειρούµενη οικονοµική και κοινωνική στήριξη των ευάλωτων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, όπως οι ανασφάλιστοι, άτοµα µε
αναπηρία και εν γένει άτοµα και νοικοκυριά µε ανεπαρκείς εισοδηµατικούς και περιουσιακούς πόρους δεν αφορά πλέον τους
Έλληνες πολίτες που κατά βάση και βάσει νόµου δικαιούνται
πάσης φύσεως ενίσχυση, αλλά όλο και περισσότερο και λίαν
συντόµως πρωτίστως τους λαθροµετανάστες που διαµένουν παράνοµα στη χώρα µας, αφού ο πληθυσµός αναφοράς έχει αλλοιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ριζικά εις βάρος των Ελλήνων
πολιτών µε ευθύνη φυσικά και δική σας, πράγµα το οποίο αποδεικνύεται και από τα επίσηµα δηµογραφικά στοιχεία.
Εντύπωση, επίσης, κάνει ότι στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής που χορηγεί ο εν
λόγω οργανισµός µε τις διαθέσιµες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και
πληροφοριακών συστηµάτων άλλων φορέων.
Αυτό προφανώς δεν θα αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνοµα στη χώρα
µας, αφού δεν διατίθενται για αυτούς σχετικά επίσηµα στοιχεία
προς διασταύρωση. Οπότε θα λαµβάνουν αυτοί κανονικά τα επιδόµατα, ενώ οι Έλληνες πολίτες θα βρίσκονται σε καθεστώς οικονοµικής οµηρίας και θα µπορούν να αποκλείονται από
παροχές, αφού για αυτούς υπάρχει πληθώρα επίσηµων ηλεκτρονικών στοιχείων.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται και ζητήµατα
προσωπικού του ΟΠΕΚΑ και οι αρµοδιότητες του. Το σύνολο του
προσωπικού του ΟΓΑ θα αποτελεί πλέον προσωπικό του ΟΠΕΚΑ
και κάποιες θέσεις ιδιωτικού δικαίου µετατρέπονται σε οργανικές
θέσεις µόνιµου προσωπικού. Προβλέπονται, επίσης, πέντε θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής για τη νοµική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.
Στα περί διοικητικής οργάνωσης του νέου φορέα προβλέπεται
να συµµετάσχουν στο διοικητικό συµβούλιο και εκπρόσωποι ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Θα πρέπει κατά τη γνώµη µας η συµµετοχή τους αυτή να µην περιορίζεται σε δύο έδρες, αλλά να
είναι πιο διευρυµένη και ίσως να εξετάζεται ακόµα και ο θεσµός
της αρνησικυρίας, δηλαδή του βέτο, για ζητήµατα τα οποία τους
αφορούν, ώστε να εξασφαλίζεται αυτό το οποίο αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση περί διοικητικής αποτελεσµατικότητας και
κοινωνικού ελέγχου των αποφάσεων και ενεργειών του εν λόγω
οργάνου.
Είχε κατατεθεί και υπόµνηµα αντίστοιχο, κυρία Υπουργέ, από
τη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος -είναι η παλαιότερη συνοµοσπονδία ατόµων µε αναπηρία στην Ελλάδα- όπου αναφέρουν, στο άρθρο 6, ότι εκπροσωπούνται στο διοικητικό
συµβούλιο µε ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος.
Αντιθέτως, στην περίπτωση 1η αντί να ορίζεται οµοίως ένας εκπρόσωπος και ένας αναπληρωτής του από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων της Ελλάδος, την ΑΣΠΕ -η οποία
εκπροσωπεί πάνω από διακόσιες είκοσι χιλιάδες οικογένειες, µεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τρίτεκνες, µονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και τρίτεκνες οικογένειες µε τον ένα γονέα ανάπηρο
από οποιαδήποτε αιτία και είναι µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος και του ΣΥΝΗΠΟ- ορίζεται απαραδέκτως ότι ο Υπουργός Εργασίας θα επιλέγει κατά βούληση τον
εκπρόσωπο µεταξύ τεσσάρων οργανώσεων και συγκεκριµένα
της ΑΣΠΕ, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος,
της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών µε τρία τέκνα και του
Πανελληνίου Συλλόγου Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών.
Εδώ στο υπόµνηµά τους, η πρότασή τους είναι ότι επειδή τα
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θέµατα των πολυτέκνων δεν είναι δυνατόν να αναδεικνύονται και
να προωθούνται από άλλους που ασφαλώς δεν τα γνωρίζουν και
οι άλλες οµοσπονδίες περιλαµβάνουν διαφορετικές κατηγορίες
οικογενειών και όχι οµοειδείς, όπως σας είπα και στην επιτροπή
µε την ΑΣΠΕ, θα πρέπει, λοιπόν, να εκπροσωπείται κάθε κατηγορία οικογενειών µε δικό της ανεξάρτητο εκπρόσωπο.
Δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίζετε ότι η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος είναι η αρχαιότερη οργάνωση οικογενειών στην Ελλάδα από το 1931. Είναι δε το µόνο µέλος από
την Ελλάδα των αντιστοίχων ευρωπαϊκών οµοσπονδιών.
Επίσης, στο ίδιο υπόµνηµα, το οποίο έχει αριθµό πρωτοκόλλου
137 επισηµαίνω, σχετικά µε το άρθρο 4 και στην παράγραφο 1,
όπου αναφέρεται η κάρτα µετακίνησης πολυτέκνων, αυτό θα
πρέπει να διαγραφεί, δεδοµένου ότι τόσο οι πολύτεκνοι όσο και
τα τέκνα τους, τα οποία δικαιούνται µειωµένο εισιτήριο διαθέτουν από το 1931, που ιδρύθηκε η ΑΣΠΕ, σχετική κάρτα που αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως πολύτεκνοι γονείς και τέκνα
πολυτέκνων. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται µία πρόσθετη κάρτα,
µας λένε. Σηµειωτόν ότι βάση την υπάρχουσας κάρτας, µε την
οποία είναι εφοδιασµένοι για όλα τα µέχρι σήµερα χρόνια, έκαναν χρήση του µειωµένου κοµίστρου.
Για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων οικονοµικών ενισχύσεων ή συντάξεων προβλέπεται στο παρόν σχέδιο
νόµου ότι κάθε προνοιακή παροχή, επίδοµα, οικονοµική ενίσχυση
ή σύνταξη που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ καταλογίζεται στους λαµβάνοντες ανεξάρτητα από υπαιτιότητά
τους και επιστρέφεται άτοκα ή συµψηφίζεται µε το σύνολο των
χορηγούµενων παροχών.
Εδώ θα θέλαµε να µας πείτε, κυρία Υπουργέ, τι θα γίνει µε τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε λαθροµετανάστες. Πώς θα
τα εισπράξετε αυτά, αλήθεια; Μήπως και αυτό εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός άτυπου ρατσισµού εναντίον των Ελλήνων;
Προβλέπεται, επίσης, ότι σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν.1296/82 καταβάλλονται από τον
ΟΠΕΚΑ στον επιµεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του,
τα έξοδα κηδείας µέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αυτό είναι ένα
µέτρο που ισχύει και σήµερα. Τουλάχιστον, απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε, αφήνετε τους οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες να αποβιώσουν µε κάποια αξιοπρέπεια.
Για την απρόσκοπτη παροχή ή και ανάκτηση οικονοµικών ενισχύσεων θα δηµιουργηθεί ένα ενοποιηµένο µητρώο ΟΠΕΚΑ, το
ΕΜΟ, στο οποίο θα καταχωρούνται οι δικαιούχοι των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων του οργανισµού, καθώς επίσης και οι οφειλέτες του εν ζωή και θανόντες.
Τα απαραίτητα για την τήρηση του ΕΜΟ δεδοµένα, στοιχεία
και πληροφορίες θα αντλούνται µε απευθείας και σε πραγµατικό
χρόνο διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις δεδοµένων
της ΑΑΔΕ, των αρχείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς
και από κάθε άλλη ψηφιακή βάση και µητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης που τηρεί δεδοµένα και στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε τη σύννοµη χορήγηση των προνοιακών παροχών του
ΟΠΕΚΑ.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται η υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως δύο
νέων τµηµάτων βρεφικής παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας
σε κάθε δήµο. Εδώ, κυρία Υπουργέ, σας είχα επιστήσει την προσοχή σας στις επιτροπές να κάνετε µία νοµοτεχνική βελτίωση και
να προσθέσετε «και στα δηµοτικά διαµερίσµατα». Σας είχα πει
και στην επιτροπή ότι λόγω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε τη διεύρυνση
που έχει γίνει και την ενοποίηση δήµων, το µέτρο αυτό, από ένα
ως δύο βρεφονηπιακά κτήρια σε κάθε δήµο, είναι πολύ λίγο και
δεν καλύπτει τις ανάγκες.
Στο Β’ µέρος, λοιπόν, όσον αφορά τις δαπάνες που ανέφερα
πριν για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, η χρηµατοδότηση του
προγράµµατος αυτού θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανακαίνιση, αναµόρφωση και προσαρµογή σε υφιστάµενα κτήρια, καθώς και για τον
απαραίτητο εξοπλισµό για τη λειτουργία τους.
Εδώ επικαλείστε και τους δηµογραφικούς δείκτες, οι οποίοι
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προφανώς είναι κατά των Ελλήνων και υπέρ των λαθροµεταναστών και αλλοδαπών. Θα θέλαµε πολύ να δούµε ποια θα είναι τελικά τα ποσοστά θέσεων που θα καταληφθούν από αλλοδαπούς
και λαθροµετανάστες στα υπό ίδρυση τµήµατα, σε σχέση µε τον
γενικό πληθυσµό.
Επίσης, παρατείνεται ως τις 30-6-2018, από τις 26-8-2017, η
προθεσµία εγγραφής φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, λόγω πληθώρας αιτήσεων εγγραφών φορέων, µε χίλιες πεντακόσιες αιτήσεις που έχουν παραµείνει εκκρεµείς, για
να µην ανακληθούν οι άδειές τους.
Εδώ θα θέλαµε να γνωρίζουµε ακριβώς το ποιόν και το έργο
όλων αυτών των χιλίων πεντακοσίων φορέων µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα για να αποφανθούµε για την αναγκαιότητα της εν
λόγω ρύθµισης. Είναι η παράταση προθεσµίας δικού σας περσινού νόµου, του 4455/2017, που αφορά φυσικά και φορείς που
παρέχουν στήριξη και κοινωνικό έργο σε Έλληνες πολίτες, αλλά
δυστυχώς και παραρτήµατα διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων. Κι εδώ «ο νοών νοείτω».
Σε επόµενα άρθρα του Β’ µέρους του νοµοσχεδίου, θεωρούνται νόµιµες και δύναται να εκκαθαριστούν από τις οικονοµικές
υπηρεσίες των αρµόδιων φορέων οι δαπάνες για πρόσθετες
αµοιβές εργασίας, εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών ωρών του
προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύµατος
Κωφών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική Αλληλεγγύης, του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και
του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και των παραρτηµάτων τους για τα έτη 2016 και 2017.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, ανακουφίζεται για να συνεχίσει την εύρυθµη λειτουργία του για ένα έτος το «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσάρµοστων
Παίδων» και απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόµισης
αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας. Δεν επιτρέπεται κάθε
είδους συµψηφισµός σε βάρος του ιδρύµατος για βεβαιωµένες
χρηµατικές απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου και ασφαλιστικών οργανισµών κατά αυτού και αναστέλλονται πάσης φύσεως
πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης.
Εδώ, παρ’ όλο που στα δύο αυτά άρθρα είµαστε θετικοί, αντί
να έρχεστε πάντα εκ των υστέρων να µπαλώσετε οικονοµικές
τρύπες που δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στα ως άνω
ιδρύµατα, θα έπρεπε επιτέλους να δώσετε µία οριστική λύση για
τη µόνιµη και απρόσκοπτη χρηµατοδότησή τους, αφού επιτελούν
σηµαντικό κοινωνικό έργο.
Σε άλλο άρθρο θεσµοθετείται διαδικασία για την απόδειξη της
γνώσης της γλώσσας και της τοπικής διαλέκτου ροµανί, για τους
διαµεσολαβητές µεταξύ της κοινότητας των Ροµά και των δηµοσίων υπηρεσιών. Δηλαδή οι Ροµά, που υποτίθεται θεωρούνται
υπήκοοι της Ελλάδος, αντί να µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα
για να µπορούν να επικοινωνούν µε το δηµόσιο χωρίς προβλήµατα, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν µε διαµεσολαβητές και
ο Έλληνας πολίτης υποχρεούται να πληρώσει γι’ αυτό µέσω φορολογίας.
Εδώ δηµιουργείται µία απορία, κυρία Υπουργέ, για το πόσο δίνετε έµφαση σε θέµατα των Ροµά. Ο ίδιος ο φορέας που ήρθε
προχθές αυτοπροσδιορίστηκε ως «τσιγγάνος». Μας κάνει, όµως,
εντύπωση το εξής. Πώς γίνεται, αφού υπάρχει µεγάλο ποσοστό
αναλφάβητων, όλοι µα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν διπλώµατα; Κι από τη στιγµή που είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην
ελληνική παιδεία, είναι επιλογή τους το ότι δεν συµµετέχουν. Άρα
για ποιον λόγο να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούµενος µε
τον συγκεκριµένο διαµεσολαβητή;
Τέλος, υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν το καθεστώς επιχορήγησης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας, καθώς και για την υλοποίηση του ετήσιου κατασκηνωτικού προγράµµατος. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η µερίδα του λέοντος των κονδυλίων αυτών θα καταλήξει για την εξυπηρέτηση
των λαθροµεταναστών. Δεν αντιλαµβανόµαστε πώς θα βελτιώσει
την ποιότητα των υπηρεσιών ετήσιων κατασκηνώσεων η µετα-
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φορά της οργάνωσης και λειτουργίας τους στους ΟΤΑ ή άλλα
νοµικά πρόσωπα.
Επίσης, δεν διευκρινίζεται επαρκώς τι εννοεί ο νοµοθέτης µε
τη «δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων για
ευάλωτες κατηγορίες πληθυσµού». Μήπως θα διοργανώσετε και
κατασκηνώσεις για τα παιδιά των λαθροµεταναστών;
Συνοψίζοντας, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που, όπως λέτε, απλά
µετονοµάζει και µετεξελίσσει τον ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ.
Να σας θυµίσουµε, όµως, ότι ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 µε
σκοπό να προστατεύσει µία δυναµική και ευάλωτη κοινωνική και
επαγγελµατική οµάδα, τους Έλληνες αγρότες, και αργότερα µετεξελίχθηκε και σε φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ παράλληλα
υπήχθησαν σε αυτόν και σηµαντικές προνοιακές αρµοδιότητες
που αφορούν και άλλες οµάδες του πληθυσµού, όπως των ανασφάλιστων υπερηλίκων και κυρίως των οικογενειακών επιδοµάτων.
Διαχειρίζεται, επίσης, και τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας,
ο οποίος πραγµατοποιεί προγράµµατα κοινωνικού, ιαµατικού
τουρισµού, εκδροµικό πρόγραµµα, προγράµµατα παροχής θεατρικών εισιτηρίων, δωρεάν παροχές βιβλίων, καθώς και επιµορφωτικών σεµιναρίων νέων αγροτών.
Τόσο πολύ µεταλλαχθήκατε, λοιπόν, εσείς οι αριστεροί επαναστάτες της συµφοράς, δήθεν προστάτες των αγροτών και εργατών, σε νεοφιλελεύθερους υποτακτικούς του καπιταλιστικού
κεφαλαίου, ώστε σε συνδυασµό µε την ολοκληρωτική και σαρωτική καταστροφή του αγροτικού τοµέα µέσω της επιβαλλόµενης
από τα µνηµόνια υπέρµετρης και άδικης φορολόγησης, φέρνετε
νοµοσχέδια προς ψήφιση τα οποία καταργούν στην ουσία φορείς
που στήριζαν τόσες δεκαετίες τους αγρότες και όχι µόνο.
Προφανώς, όµως, και το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσεται στη
γενικότερη στρατηγική της σαλαµοποίησης και τελικά σταδιακής
και οριστικής κατάργησης κοινωνικών κατακτήσεων του ελληνικού λαού. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εν πολλοίς έχουν τις
απώτερες ρίζες τους στον εθνικό κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, πλην ελαχίστων θετικών ή και ουδέτερων ρυθµίσεων για να πέσει στάχτη στα µάτια των Ελλήνων,
προωθείται τάχιστα η µετατροπή του ελληνικού λαού από κυρίαρχο σε επαίτη επιδοµάτων κάθε είδους, ενώ στους λαθροµετανάστες θα ρέουν αφειδώς επιδόµατα και στήριξη πάσης
φύσεως εν αφθονία.
Συνδυάζετε, λοιπόν, τις µαρξιστικές ιδεοληψίες σας µε τις µνηµονιακές επιταγές των τοκογλύφων κατά των Ελλήνων και υπέρ
των λαθροµεταναστών, για να εγκλωβιστούν όλο και περισσότεροι από τους τελευταίους εντός Ελλάδας, προκειµένου να µη
διασπαρούν στις οικονοµικά ισχυρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύετε άλλη µία φορά τον ολέθριο
ρόλο σας στην αποδόµηση του ελληνικού έθνους. Και θα µας
βρίσκεται πάντα και παντού απέναντί σας.
Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Συντυχάκης από το ΚΚΕ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, στο παρόν σχέδιο νόµου, στο πρώτο µέρος,
στα άρθρα 1 έως 50, η Κυβέρνηση µε επίφαση τον εξορθολογισµό και µε το περιτύλιγµα χιλιοειπωµένων εκφράσεων όπως
αξιοπρέπεια, ισονοµία, δικαιωµατική προσέγγιση –εκφράσεις
που διά της κ. Φωτίου αρέσκεται η Κυβέρνηση να λέει- επιχειρεί
να σχεδιάσει και να εφαρµόσει µία µνηµονιακή δέσµευση ή µάλλον ένα παράγωγο µνηµονιακών δεσµεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια
Τράπεζα.
Το σύστηµα απονοµής των προνοιακών παροχών µέσω ενός
ενιαίου φορέα του ΟΠΕΚΑ, όπως θα ονοµάζεται πλέον ο ΟΓΑ,
µε τις επακόλουθες αλλαγές στο οργανόγραµµά του, την καθιέρωση ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς και τη χρήση της πληροφορικής για την παροχή των υπηρεσιών του οργανισµού,
φαινοµενικά αν τα δει κανείς ξεκοµµένα από τον ρόλο που θα
διαδραµατίσει αυτός ο νέος φορέας, µπορεί να θεωρηθούν
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όντως ως πρωτοποριακά, λογικά, και εξυπηρετικά. Ποιος είναι
όµως, ο απώτερος στόχος;
Η Κυβέρνηση δεν κάνει κουβέντα για το γεγονός ότι, πίσω από
το περιτύλιγµα του εκσυγχρονισµού του φορέα που θα αποδίδει
τις προνοιακές παροχές, κρύβει το αντιλαϊκό περιεχόµενο της
πολιτικής της, που είναι η άγρια περικοπή των προνοιακών παροχών τόσο όσο αφορά το ύψος τους όσο και τον αριθµό που
θα τους χορηγούνται.
Είναι φανερή η προσπάθεια της Κυβέρνησης να πείσει ότι δίνει
τάχα µάχη απέναντι στους θεσµούς για να προστατεύσει τους
πιο αδύναµους, όταν στο τρίτο µνηµόνιο φιγουράρει φαρδιά
πλατιά η υπογραφή της -όπως και των άλλων κοµµάτων της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού- στη δέσµευση ότι κάθε
χρόνο και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα, θα πετσοκόβει κατά
0,5% του ΑΕΠ τα κονδύλια για την πρόνοια.
Δεν θα παίξουµε τον παπά! Παίρνοντας ως βάση το ΑΕΠ, όταν
υπογράφηκε το τρίτο µνηµόνιο, οι περικοπές φτάνουν στο ύψος
των 900 εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ έτος. Μα δεν καταργήθηκε το
ΕΚΑΣ; Δεν µειώθηκαν οι συντάξεις; Δεν συρρικνώθηκε η χρηµατοδότηση στον ΕΟΠΥΥ; Είναι µόνο το επίδοµα; Και µάλιστα λέτε
ότι τα αυξήσατε κιόλας; Από 5 δισεκατοµµύρια, που χρηµατοδοτούνταν από ιδρύσεως ο ΕΟΠΥΥ, το ποσό που δίνει για τους ανασφάλιστους έφτασε να είναι µόλις 100 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή
δεν είναι περικοπή;
Για τις θεραπείες των παιδιών στην ειδική αγωγή; Από 110 εκατοµµύρια µειώθηκαν στα 60 εκατοµµύρια οι θεραπείες. Χρωστάτε έως και δεκαπέντε µήνες στους γονείς, µε αποτέλεσµα να
έχουν σταµατήσει τις θεραπείες των παιδιών τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αν δεν κόψετε επιδόµατα, θα κόψετε τα
γύρω γύρω, που αποτελούν ζωτική ανάγκη των ευάλωτων οµάδων, για να σας βγει η δέσµευση των περικοπών κατά 0,5% ετησίως στα προνοιακά επιδόµατα.
Οι βαριά ανάπηροι στη χώρα µας είναι πεντακόσιες χιλιάδες.
Επίδοµα ξέρετε πόσοι παίρνουν; Κάτω από εκατόν πενήντα χιλιάδες. Οι υπόλοιποι τριακόσες πενήντα χιλιάδες και πλέον πώς
ζουν; Πείτε µας πώς θα ζήσουν! Μειώθηκαν οι συντάξεις αναπηρίας. Αλλάζετε κατηγόριες στους αναπήρους ή µειώνετε το ποσοστό της αναπηρίας τους. Αυτός που δεν µπορεί να πάρει τα
πόδια του και θεωρείται παραπληγικός, τον πάτε στη βαριά αναπηρία, τον αποχαρακτηρίζετε από παραπληγικό, µε αποτέλεσµα
να µειώνεται το επίδοµα από τα 700 ευρώ στα 300 ευρώ. Και για
να πάρει αυτά τα 300 ευρώ, δεν θα δικαιούται τη σύνταξη. Αν
έπαιρνε και το επίδοµα κίνησης, το χάνει και αυτό. Χάνει άλλα
180 ευρώ.
Είναι δικαιωµατική προσέγγιση αυτή, κυρία Υπουργέ; Τα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης πού είναι; Είναι ανύπαρκτα και
όπου υπάρχουν υποχρηµατοδοτούνται, είναι άθλια η εικόνα
τους, τα µέσα που διαθέτουν είναι ελάχιστα, αποψιλωµένο το
προσωπικό τους. Αντίθετα µεσουρανούν τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και µάλιστα σας ευχαριστούν για αυτήν την πολιτική
που εφαρµόζετε.
Μας είπατε ότι ενδιαφέρεστε για να µπει ο ανάπηρος στην
αγορά εργασίας. Εδώ έχετε ισοπεδώσει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις τσακίζουν
κόκκαλα, η παραβίαση του ωραρίου, η καταστρατήγηση του ηµερήσιου χρόνου εργασίας είναι κανόνας, συλλογικές συµβάσεις
δεν υπάρχουν, επιδόµατα λοχείας και τοκετού κοµµένα, οι εργοδότες εκβιάζουν τις γυναίκες να µην τεκνοποιήσουν, αλλιώς τις
απολύουν και εσείς µας µιλάτε µε περίσσιο υποκριτικό ενδιαφέρον για την εργασιακή εξασφάλιση των αναπήρων;
Η συντριπτική πλειοψηφία, όπως σας είπα, δεν παίρνει επίδοµα. Ακόµα και η νοµοθεσία που προβλέπει ότι το 10% των εργαζοµένων που προσλαµβάνει µια επιχείρηση να είναι άτοµα
ΑΜΕΑ δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ, µα ποτέ! Στα λόγια, βέβαια,
χτίζω ανώγεια και κατώγεια.
Ακόµα και ο καπιταλισµός του χθες, των πριν δέκα, δεκαπέντε
χρόνων, παρείχε περισσότερα από αυτά που εσείς παρέχετε σήµερα σε συνθήκες βαρβαρότητας του καπιταλισµού, που καλείστε να τον διαχειριστείτε σε µία εποχή παρατεταµένης κρίσης
του δίνοντάς του χέρι βοήθειας τη στιγµή που πνέει τα λοίσθια.
Τολµάτε να πείτε στο ΚΚΕ ότι δεν ενδιαφέρεται για την εργα-
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σιακή εξασφάλιση των αναπήρων; Είναι υποκρισία όταν γνωρίζετε ότι στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Βουλγαρία, σε άλλες
σοσιαλιστικές χώρες τα είχαν κατακτήσει πριν πολλές δεκαετίες.
Ναι, σε αυτές τις χώρες που όταν ανατρέπονταν εσείς πανηγυρίζατε. Είχαν εξασφαλίσει µε καθολικό τρόπο την πρώιµη διάγνωση, την εκπαίδευση για όλους, για όλα τα παιδιά, δουλειά για
όλους µε ανεπτυγµένες εργονοµικές υπηρεσίες.
Εδώ µεταλλεργάτη στην Ελευσίνα και µε τους δύο αντίχειρες
κοµµένους τον έχετε χωρίς σύνταξη. Πλείστα άλλα παραδείγµατα: Άλλος µε κοµµένα και τα δύο του πόδια κάτω από τα γόνατα και δεν δικαιούται, λέει, το επίδοµα παρά αν τα κόψει πάνω
από τα γόνατα. Έχετε να πείτε κάτι γι’ αυτά;
Μπορεί µε το παρόν σχέδιο νόµου να µην κόβετε τα επιδόµατα, αλλά διαµορφώνετε τα εργαλεία, τις προδιαγραφές, όπως
τα ΚΕΠΑ, ή παραπέµπετε πολλούς από τους σχεδιασµούς σας,
παροχές και υπηρεσίες του νέου φορέα που αυτός θα προσφέρει, στις υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση του κανονισµού παροχών και υπηρεσιών, ο οποίος θα καθορίζει το είδος
των χορηγούµενων παροχών, τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και ένταξης των ενδιαφεροµένων στα σχετικά προγράµµατα, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού του ποσού.
Βασικός µοχλός, κυρίες και κύριοι, γι’ αυτές τις περικοπές
είναι χωρίς αµφιβολία τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τα
οποία σφάζουν τους αναπήρους µειώνοντας µε καθαρά δηµοσιονοµικά κριτήρια τα ποσοστά της αναπηρίας κάτω από το όριο
που προβλέπεται για τη χορήγηση ακόµα και αυτών των πενιχρών επιδοµάτων. Εποµένως οι περικοπές έχουν ήδη ξεκινήσει
και µάλιστα µε τη µέθοδο που παραπέµπει σε έναν σύγχρονο
Καιάδα.
Με το άρθρο 215 στο ν.4512/2018 αποφασίστηκε η πιλοτική
εφαρµογή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και παροχής προνοιακών παροχών σε νέους δικαιούχους µε αναπηρία. Μη µας λέτε
ψέµατα ότι ο υπολογισµός του ποσοστού αναπηρίας είναι ανεξάρτητος από το νέο φρούτο του συνυπολογισµού, βάσει της
λειτουργικότητας του αναπήρου. Συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δυνατότητες του αναπήρου στο ποσοστό της αναπηρίας,
ενώ αν κριθεί ότι πρέπει να παίρνει επίδοµα ο ανάπηρος, δεν θα
παίρνει τη σύνταξη. Ουσιαστικά, δηλαδή, καταργείτε την έννοια
της σύνταξης των αναπήρων.
Έχετε στόχο τη µετάβαση από την ιατροκεντρική προσέγγιση
της αναπηρίας σε έναν τρόπο εκτίµησής της που πλέον θα εκτιµά
τον τρόπο λειτουργίας των ατόµων µε αναπηρία. Δηλαδή οι δικαιούχοι επιδοµάτων αναπηρίας, όπως και του ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος δεν θα κρίνονται µε βάση την αντικειµενική
αναπηρία ή τη χρόνια σοβαρή ασθένειά τους, αλλά από τον
τρόπο που λειτουργούν ως ανάπηροι. Πρόκειται για το όχηµα
µέσα από το οποίο θα προωθηθεί ο νέος γύρος επίθεσης στα
επιδόµατα και τις παροχές για τους αναπήρους και τους µακροχρόνια πάσχοντες.
Αυτά όµως τα κρύβετε, κυρία Υπουργέ, δεν τα λέτε και ο νέος
φορέας, ο ΟΠΕΚΑ, έχει ως αποστολή να υλοποιήσει και να
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη υλοποίηση αυτών των µέτρων που βασίζεται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι και
η ουσία του πλαισίου του εθνικού συστήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης την οποία θεωρείτε ούτε λίγο ούτε πολύ ως επαναστατική καινοτοµία. Είναι η λογική του αντιασφαλιστικού
νόµου-λαιµητόµου 4387/16. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσει
να υλοποιείται η γνωστή αντιλαϊκή πολιτική που διευρύνει µαζικά
τη σχετική φτώχεια, που αφαιρεί δικαιώµατα και ανάγκες, µειώσεις µισθών, συντάξεων και προσθέτει νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες. Φορολογία, χαράτσια, αυξηµένες πληρωµές στην
υγεία, στα φάρµακα, στην παιδεία. Χαµός γίνεται!
Πολιτική που αφαιρεί από τις λαϊκές οικογένειες δέκα και επιστρέφει ένα σε αυτές που ζουν στην ακραία φτώχεια. Ακόµα,
όµως, και αυτά δεν είναι σίγουρα, αφού θα εξαρτώνται από την
πορεία των αντιλαϊκών δηµοσιονοµικών στόχων και των µατωµένων πλεονασµάτων που δεν θα σταµατήσουν τον Αύγουστο του
2018, αλλά θα έχουν διάρκεια εις το διηνεκές µέχρι το 2060, µε
πρωτογενή µατωµένα πλεονάσµατα από 2,5% έως και 3,5% ανάλογα τη δηµοσιονοµική πορεία.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που το ΚΚΕ έχει πει και επιµέ-
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νει: Ότι δηλαδή στον πυρήνα αυτής της πολιτικής βρίσκεται η
διαχείριση της φτώχειας µόνο στις πιο ακραίες µορφές της και
µε το ελάχιστο δηµοσιονοµικό κόστος. Οι παροχές αυτές όχι
µόνο δεν καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες, αλλά ένα µόνο µικρό
µέρος των στοιχειωδών αναγκών τους, ίσα-ίσα για να µην πεθάνουν.
Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, µε βάση και τη συζήτηση στην ακρόαση των φορέων, στηρίζει τα αιτήµατα των εργαζοµένων στον
ΟΓΑ για µονιµοποίηση των εργαζοµένων ΙΔΑΧ, την ενίσχυση στελέχωση όλων των υπηρεσιών του οργανισµού µε επιπλέον
προσωπικό. Στηρίζει τα αιτήµατα των πολυτέκνων, των τρίτεκνων
οικογενειών για καµµία περικοπή επιδοµάτων, χωρίς αστερίσκους, χωρίς προϋποθέσεις και παρενθέσεις και την κάρτα µετακίνησής τους.
Καταψηφίζουµε τα άρθρα 1, 2 και 4, τα οποία είναι αυτά που
κυρίως παραπέµπουν στο περιεχόµενο της πολιτικής που θα
υλοποιεί ο νέος φορέας σύµφωνα µε την παραπάνω κριτική.
Στα υπόλοιπα άρθρα του Κεφαλαίου Α’, δηλαδή στα άρθρα 3,
5 έως και 50 ψηφίζουµε «παρών».
Και έρχοµαι τώρα στο Μέρος Β’ και στο άρθρο 51 που αφορά
την υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης δήµων για την
ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας.
Αυτό το άρθρο προβλέπει τη χρηµατοδότηση δήµων από τον
τακτικό κρατικό προϋπολογισµό για την ίδρυση έως δύο νέων
τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµφωνούµε µε την κρατική χρηµατοδότηση για την αύξηση
των βρεφονηπιακών σταθµών και γι’ αυτό θα υπερψηφίσουµε.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει και την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων
για δωρεάν φιλοξενία όλων των βρεφών και νηπίων. Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης αφορούν στην επίλυση ενός µέρους του
προβλήµατος. Όµως για να καλυφθεί ακόµη και αυτό, δηλαδή
για να µπορούν να πάνε επιπλέον δέκα χιλιάδες παιδιά, θα πρέπει
να µειωθεί το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανά παιδί και
γι’ αυτά που ήδη πηγαίνουν, αλλά και για εκείνα που θα πάνε
µετά τη λειτουργία των νέων παιδικών σταθµών. Παραµένουν τα
εισοδηµατικά κριτήρια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων
στο επίπεδο της φτώχειας, ενώ ένα µεγάλο τµήµα των λαϊκών οικογενειών εξαναγκάζεται να πληρώνει τροφεία, καθώς και ποσά
για τις λεγόµενες πρόσθετες παροχές τόσο στους δηµοτικούς
όσο και στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς. Επίσης
απαιτείται να προβλεφθούν και ανάλογα κρατικά κονδύλια για
την πρόσληψη µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού, για να λειτουργήσουν οι νέοι βρεφονηπιακοί σταθµοί, για τους οποίους το
νοµοσχέδιο δεν λέει τίποτα.
Εν ολίγοις, η πολιτική της Κυβέρνησης δεν έχει καµµία σχέση
µε την αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, τη
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, µε τα προνήπια και τα
νήπια στο δηµόσιο σχολείο, µε τα ολοήµερα νηπιαγωγεία για όλα
τα παιδιά, µε τη σίτιση για όλα τα παιδιά µε ευθύνη του κράτους
και όλα τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών σε δηµόσιους παιδικούς σταθµούς, χωρίς τροφεία. Θα πρέπει να είναι µόνιµη και
σταθερή η δουλειά για όλους τους εργαζόµενους, νηπιαγωγούς,
βρεφονηπιοκόµους. Πρόκειται για αιτήµατα και στόχους που
απαντούν στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες τώρα και όχι στο µέλλον και βρίσκονται στον αντίποδα της πολιτικής που σχεδιάζει η
Κυβέρνηση και αυτό το αστικό κράτος, που στερούν την προσχολική αγωγή από χιλιάδες παιδιά, ενώ φορτώνουν αλύπητα την
εργατική λαϊκή οικογένεια µε χαράτσια, θυσίες και µέτρα στο
όνοµα της ανάκαµψης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών
οµίλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, όπως κάνατε και στους προηγούµενους οµιλητές, που τους αφήσατε να µιλήσουν µέχρι δεκαεπτά έως και
δεκαοκτώ λεπτά, θεωρώ πως το ίδιο πρέπει να κάνετε και µε
εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Συντυχάκη. Δεν το άκουσα.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Με το «εντάξει» δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μπορείτε να προχωρήσετε. Δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω
µάτια στην πλάτη, για να δω τι κάνετε αυτή τη στιγµή. Επί δύο
λεπτά χτυπά το καµπανάκι και εσείς δεν ακούτε, παρ’ όλο που
είστε στη θέση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν το άκουσα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Έλεος!
Δεν θα τοποθετηθώ για όλα, θα πω µόνο για το «Σικιαρίδειο
Ίδρυµα». Είναι το άρθρο 53, που το ψηφίζουµε. Είχε απαλλαχθεί
από την υποχρέωση να διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα. Η απαλλαγή του ίσχυε µέχρι τις 31-12-2017 και µε
τη νέα διάταξη δίδεται παράταση µέχρι τις 31.-12.-2018.
Στην προηγούµενη ρύθµιση είχαµε ψηφίσει «υπέρ». Θα ψηφίσουµε και τώρα «υπέρ». Είναι ένα κέντρο κατάρτισης παιδιών,
ηλικίας δεκατεσσάρων έως είκοσι ενός ετών, µε νοητική στέρηση
και ψηφίζουµε «υπέρ» µε κριτήριο να µην µείνουν τα παιδιά χωρίς
σχολείο, να πληρωθούν δηλαδή άµεσα όλα τα χρωστούµενα
στους εργαζόµενους και να καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία.
Τονίζουµε, όµως, ότι αυτή η ρύθµιση δεν εξασφαλίζει τη λύση
του οικονοµικού προβλήµατος του ιδρύµατος, αφού συνεχίζεται
η κρατική υποχρηµατοδότηση. Το πρόβληµα, ακόµη και αν προσωρινά διευθετηθεί, θα επανέλθει, όπως συµβαίνει µε την πλειοψηφία των αντίστοιχων ιδρυµάτων. Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση
συνεχίζει την ίδια πολιτική µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δηλαδή το κράτος να µην αναπτύσσει δοµές και παροχές ειδικής
αγωγής και ταυτόχρονα υποχρηµατοδοτεί τα υπάρχοντα Ιδρύµατα.
Κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει όλα αυτά τα ιδρύµατα να περάσουν στην πλήρη ευθύνη του κράτους, να χρηµατοδοτηθούν
πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισµό, χωρίς να
επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή οι εργαζόµενοι
και να παρέχουν απολύτως δωρεάν τις υπηρεσίες τους.
Ψηφίζουµε, επίσης, «υπέρ» στο άρθρο 55, που αφορά τους
Ροµά.
Για τα υπόλοιπα και για τις τροπολογίες, γιατί υπάρχουν και οι
τροπολογίες, θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και αναρωτήθηκα µήπως εγώ ζω σε άλλη χώρα,
µήπως ζω κάπου αλλού.
Θέλω κατ’ αρχάς -γιατί το ποιος πραγµατικά ασχολείται µε το
προνοιακό κράτος πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε- να πω µερικά
παραδείγµατα, που είναι νωπά κιόλας, καθώς το θέµα είναι επίκαιρο.
Ένα φάρµακο, το Gilenya, παίρνει τιµή και στη συνέχεια αποζηµίωση µέσα σε έναν µήνα µε διαδικασίες fast track, πολύ γρήγορες. Η ίδια όµως διαδικασία τιµολόγησης νέων φαρµάκων δεν
ισχύει για κανέναν άλλον. Για δύο ανταγωνιστικά φάρµακα αυτού
του φαρµάκου περνάνε δύο χρόνια για να πάρουν τιµή και να
µπουν στην αγορά. Το Gilenya στοιχίζει 1.473 ευρώ και το Aubagio ακριβώς τα µισά. Αυτό είναι ένα χειροπιαστό παράδειγµα της
κοινωνικής ευαισθησίας των προηγούµενων.
Δεύτερο παράδειγµα: Πέρα του ότι η µισή Ελλάδα βρέθηκε να
έχει ωχρά κηλίδα, στατιστικά που υπερβαίνουν την Αγγλία, τη
Γαλλία, τη Γερµανία, το αντίστοιχο φάρµακο, για το οποίο ο πρόεδρος των φαρµακοποιών, ο κ. Λουράντος, χτυπιέται κάθε µέρα
στα κανάλια, στοίχιζε τριάντα φορές περισσότερο από το αντίστοιχο που υπήρχε. Μάλιστα, η κυκλοφορία του Lucentis έσπασε
όλα τα ρεκόρ. Αυτό ήταν το δεύτερο παράδειγµα της κοινωνικής
ευαισθησίας των προκατόχων µας.
Θέλω να πω και άλλο ένα, όµως. Μιλάω µε στοιχεία. Το τι πιστεύω εγώ, θα το ακούσετε, αλλά έχει µεγάλη σηµασία να δούµε
τι πίστευε σε µια ηµερίδα ο τότε Γενικός Γραµµατέας του Υπουρ-
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γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο
κ. Γιώργος Σούρλας. Η ηµερίδα έγινε στις 19-6-2013. Το λέω, για
δούµε την ευαισθησία των προκατόχων µας.
Αναφέρει, λοιπόν, σε αυτή την ηµερίδα, ότι ένα µηχάνηµα που
αγοράστηκε από την Ισπανία 4 εκατοµµύρια δραχµές, τιµολογήθηκε παράνοµα από µία offshore εταιρεία στο νησί Μαν -άκουσον, άκουσον!- 174 εκατοµµύρια δραχµές. Και όχι µόνον αυτό,
αλλά πήρε και επιδότηση 79 εκατοµµύρια δραχµές. Δηλαδή, 4
εκατοµµύρια πλήρωσε και χρεώθηκε το ελληνικό δηµόσιο, βρείτε
τώρα πόσο βγαίνουν σε ευρώ!
Ακόµα, σε αυτή την ηµερίδα, για να δούµε τι ευαισθησία
υπήρχε δηλαδή, γιατί τσιµπιέµαι και λέω µπας και ήµουν σε άλλη
χώρα και δεν το καταλάβαινα, ειπώθηκε ότι ένα ραδιοφάρµακο,
που µπαίνει µε 238 ευρώ, διατίθεται στην αγορά µε 3.000 ευρώ
στην Ελλάδα.
Ακόµα, σ’ αυτή την ηµερίδα, την ηµερίδα που οργανώνει ο
τότε γραµµατέας -να µην το ξαναπώ- στέλεχος, Υπουργός
Υγείας, και για όσους δεν θυµούνται είναι ο άνθρωπος που κατήγγειλε πρώτος το σκάνδαλο Κοσκωτά και την πλήρωσε από το
κόµµα του, πραγµατικά µαθαίνουµε ότι υπάρχουν πολυεθνικές
εταιρείες που τιµωρούνται στην Αµερική µε πρόστιµα απίστευτα,
που δωροδοκούσαν Έλληνες αξιωµατούχους στην Ελλάδα.
Τα λέω αυτά για να δούµε πόσο σκευωρία ήτανε και πόση
ευαισθησία υπήρχε τότε. Ο ΟΟΣΑ ξεσηκώνεται λέγοντας «παιδιά, γιατί δεν κάνετε τίποτα;», περνάνε δύο χρόνια και η υπόθεση
αρχειοθετείται. Σούρλας, πεπραγµένα 2012-2013. Προς τιµήν
του, στέλνει την υπόθεση στον εισαγγελέα διαφθοράς, τον Γρηγόρη τον Πεπόνη, στις 12-10-2012. Είναι η επίµαχη περίοδος. Η
τύχη του Πεπόνη; Αναβαθµίζεται για να παροπλιστεί και εξαφανίζεται.
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα στην ηµερίδα, είναι ότι, κατά τους
πλέον µετριοπαθείς υπολογισµούς, οι απώλειες αυτές ανέρχονται σε περισσότερα από 12 δισεκατοµµύρια τον χρόνο. Είναι ηµερίδα που κάνει, ξαναλέω, η Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, επί ηµερών προηγούµενων κυβερνήσεων.
Πολλαπλασιάστε τα 12 δισεκατοµµύρια τον χρόνο επί επτά
χρόνια, για να δούµε αν είναι υπερβολικός ο Πολάκης ή όχι.
Φεύγω. Αυτή είναι η ευαισθησία των προηγούµενων, γιατί
άκουγα τον εκπρόσωπο εδώ και τσιµπιόµουν. Λέω, µπορεί να
κάνω κάποιο λάθος.
Θέλω να αναφέρω –κι έχει µεγάλη σηµασία- ότι όλοι οι άνθρωποι, που ασχολούνται µε την πληροφορική στη χώρα µας, αλλά
και διεθνώς, λένε το εξής: Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το κλειδί για την ανάκαµψη µιας χώρας. Μειώνει
τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, προσελκύει επενδύσεις και, εν πάση περιπτώσει, είναι το όχηµα για µια
πραγµατική ανάπτυξη. Αυτά τα λένε σε παγκόσµιο επίπεδο.
Εγώ δεν µιλάω για το παρελθόν. Να µιλήσουµε για το παρόν
και το µέλλον. Το Εθνικό Σύστηµα Ταυτοτήτων το έκανε αυτή η
Κυβέρνηση. Το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων το κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Όσον αφορά την ηλεκτρονική
δικαιοσύνη, όσοι προσέξατε, ο Κοντονής είπε: «Θυµηθείτε ότι
µέχρι τον Αύγουστο θα έχουν αλλάξει όλα στη δικαιοσύνη».
Γιατί τα λέω αυτά; Θέλω να είµαι δίκαιος. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση την έκαναν οι προκάτοχοί µας, την έκανε το
ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ήταν θετικό βήµα, που το πολεµούσαν όλοι.
Και όταν λέω «όλοι», εννοώ όλοι. Τα ηλεκτρονικά τιµολόγια γίνονται τώρα. Έχουµε τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωµών, αυτό
που κάνουµε καθηµερινά. Γιατί τα λέω αυτά;
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν -για να µη δίνω τα εύσηµα
µόνο στον Νίκο Παππά και στην Όλγα Γεροβασίλη- για όσους
πραγµατικά έχουν µπει στην ουσία του νοµοσχεδίου, είναι ο τρίτος πυλώνας που αναφέρεται στην πρόνοια της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Κι επειδή δεν µου αρέσει να µιλάω µε λόγια,
προτείνω να ψάξουµε λίγο, για να δούµε τι βγαίνει από αυτό το
νοµοσχέδιο.
Πρώτα απ’ όλα, µία από τις εννιά διευθύνσεις είναι η πληροφορική. Η Αναπληρώτρια Υπουργός είναι εδώ. Αλήθεια, τι εµπόδιζε τους προηγούµενους να έχουν και µια τέτοια διεύθυνση, που
είπαµε πού οδηγεί και τι µπορεί να καταφέρει; Προχωράω µε
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στοιχεία. Τα έχω όλα µπροστά µου.
Η πλατφόρµα για το προνοιακό κράτος είναι η πληροφορική.
Πάω παρακάτω. Ο φάκελος του αναπήρου είναι ηλεκτρονικός.
Αυτοί οι φουκαράδες πήγαιναν κάθε δύο χρόνια στο ΚΕΠΑ και
δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πια. Ακόµα όλη η τεχνολογία είναι
ψηφιακή τελευταίας γενιάς. Ακόµα η αίτηση που θα κάνει ο οποιοσδήποτε για να πάρει ένα επίδοµα, για να δει τι δικαιούται, είναι
ηλεκτρονική. Τα λέω όλα αυτά, για να δούµε πραγµατικά τι έκαναν οι προηγούµενοι. Ξέρετε, αυτά είναι κατακτήσεις δεκαετιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσους δεν το ξέρετε. Και µπορώ να
σας πω ακριβώς πότε έγιναν στη Δανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο,
στη Γερµανία κ.λπ..
Όλος ο πυλώνας είναι ψηφιακός. Εκτός από τον ψηφιακό πυλώνα του εθνικού µηχανισµού, ο πυλώνας του ΚΕΠΑ, του ΟΠΕΚΑ
είναι ψηφιακός. Μηχανογραφηµένο σύστηµα δεν υπήρχε. Πενήντα τέσσερις υπάλληλοι ήταν όλοι κι όλοι. Γελούσε κάθε πικραµένος. Σήµερα, είναι ηλεκτρονικό όλο το σύστηµα. Μπορεί
να παρέµβει Υπουργός; Όχι! Μπορεί να παρέµβει δήµαρχος;
Όχι! Μπορεί να παρέµβει Βουλευτής; Όχι! Το θέλουµε ή όχι
αυτό; Είναι βήµα;
Εδώ, θέλω επίσης να θυµίσω, γιατί έχει επικριθεί πάρα πολύ
αυτή η Κυβέρνηση, το 1.400.000 που µοίρασε τον τελευταίο
καιρό, τον τελευταίο χρόνο, το εφάπαξ. Έχασε το ένα τέταρτο
του ελληνικού πληθυσµού το 40% των εισοδηµάτων του; Ναι ή
όχι; Αυτά είναι επίσηµα στατιστικά στοιχεία. Το άλλο 50% έχασε
το 35%, ναι ή όχι; Το µέρισµα ήταν 1,4 δισ. ευρώ.
Εδώ θέλω να κάνω µια παρένθεση και να θυµίσω σε αυτούς
που κουνάνε το δάκτυλο σήµερα ότι το χρέος ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ ήταν 120% και το παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση στο
180%. Λέει κάτι; Θέλω ακόµα να θυµίσω ότι το χρέος ήταν 325
δισεκατοµµύρια. Με τον υπολογισµό του Σούρλα, για την υγεία
βγαίνουν 85 δισεκατοµµύρια. Πόσα βγαίνουν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες; Τα θυµάται κανείς τα 40 δισεκατοµµύρια επάνω;
Πόσα βγαίνουν για τα εξοπλιστικά; Τα θυµάται κανείς; Πόσα
βγαίνουν για τη «Siemens»; Και πάνω από όλα, πού πήγαιναν τα
χρήµατα των εταιρειών; Στο εξωτερικό. Χρεοκόπησε η χώρα ή
όχι; Την παρέλαβε χρεοκοπηµένη; Ποιος έχει επιχείρηµα για το
αντίθετο; Να συνεννοηθούµε. Πρώτη φορά -και σωστά- µια χώρα
µοίρασε σε πάρα πολύ κόσµο το 1.400.000.000 ευρώ.
Θέλω ακόµα να πω, για να συνεννοούµαστε σε αυτή την Αίθουσα εδώ -άκουσα µάλιστα ότι είναι προϊόν υπερφορολόγησης
και το άκουγα για δεύτερη φορά, αλλά δεν διαβάζουν, δεν κάθονται να διαβάσουν τα στοιχεία- ότι τον ΕΦΚΑ τον είχανε για τελειωµένο και από 900 εκατοµµύρια που «ήταν µέσα» πήγε, όσον
αφορά τις εισπράξεις, στο 1.200.000, δηλαδή 300.000 ευρώ επιπλέον. Ο ΣΕΠΕ άλλες 300.000 ευρώ από τους συνεχείς ελέγχους
που κάνει και άλλες 400.000 ευρώ από τη φοροδιαφυγή.
Πόσοι πήραν το Κοινωνικό Επίδοµα Αλληλεγγύης; Είναι µεγάλο; Όχι, µικρό. Πάνω από εξακόσιες δέκα χιλιάδες. Κι ακόµα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσµο αυτό που θα πω και θέλω εδώ να
δείξουµε µια ευαισθησία, αλλά πιστεύω ότι ήδη έχει δεσµευτεί
και η Υπουργός και ο Πρωθυπουργός- έγινε πολλή κουβέντα για
τις οκτακόσιες χιλιάδες οικογένειες που παίρνουν επίδοµα. Να
τα ξεκαθαρίσουµε. Το 92% από αυτές, δηλαδή επτακόσιες
τριάντα οκτώ χιλιάδες, θα δουν αυξήσεις που αγγίζουν το 100%.
Θέλετε να πω τα νούµερα, να τα ξαναθυµηθούµε, πόσο έπαιρνε
πριν για το ένα παιδί και πόσο θα παίρνει τώρα; Έπαιρνε 480
ευρώ και θα παίρνει 840 ευρώ. Για τα δύο παιδιά θα παίρνουν
960 ευρώ κ.λπ.. Φαντάζοµαι ότι εδώ συµφωνούµε.
Υπάρχει µια κατηγορία µικρή που θα δει µειώσεις. Με πολλή
ειλικρίνεια η Υπουργός το έχει αναγνωρίσει και λέει: «Ναι, υπάρχουν δυο κατηγορίες που θα δούνε µειώσεις, οι οποίες θα αντιµετωπιστούν εντός του 2018».
Εδώ κάνω την έκκλησή µου, κυρία Υπουργέ, και θα ήθελα και
την απάντησή σας. Και ο Πρωθυπουργός είπε στην οµιλία του
ότι δεσµεύεται να µη χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι ακόµα κι αν είναι εύπορος ένας πολύτεκνος ή τρίτεκνος, έχουµε υποχρέωση να µην του κόψουµε
ούτε µισό ευρώ κι επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, είµαι σίγουρος ότι θα δώσετε απάντηση σε αυτό.
Να δούµε τι υπήρχε από το κοινωνικό κράτος, για να συνεν-
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νοηθούµε λίγο; Υπήρχαν χιλιάδες ιδρύµατα. Κανείς δεν ήξερε
πόσα. Πεντακόσια, λέγανε τότε. Ψάχνοντας διαπιστώνουµε ότι
είχαν φτάσει τα χίλια πεντακόσια. Τι καθεστώς υπήρχε; Ανεξέλεγκτο, ιδιωτική πρωτοβουλία, ΜΚΟ. Συντάσσοµαι µε όλους. Τι
θα πει ΜΚΟ; Ξέρω τύπους που ιδρύσανε ΜΚΟ για να πάρουν την
επιδότηση και τίποτε άλλο.
Επειδή εγώ ανήκα σε µια τέτοια ΜΚΟ, στους «Γιατρούς της Ειρήνης», στο καταστατικό µας απαγορευόταν να πάρουµε χρήµατα από την ΥΔΑΣ. Δεν το έχει αρνηθεί η Υπουργός. Νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είχαν αναλάβει την κοινωνική προστασία. Υπήρχαν επιδόµατα που δεν τα ήλεγχε κανένας.
Αξίζει τον κόπο να δούµε εδώ πραγµατικά µε τι τάξη αυτό το
νοµοσχέδιο έρχεται και λέει: «Έχω εννιά διευθύνσεις. Πρώτη διεύθυνση: οικογενειακά επιδόµατα, δεύτερη διεύθυνση: επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, τρίτη: αναπηρικά, τέταρτη:
Αγροτική Εστία κ.ο.κ.». Πού την έχετε δει τέτοια τάξη; Και ξαναθυµίζω µια συγκεκριµένη διεύθυνση που λέγεται πληροφορική.
Ποιος σας εµπόδιζε να την κάνετε;
Θα µπορούσα να µιλάω µέχρι αύριο, θέλω όµως να πω δυο
κουβέντες για το δηµογραφικό.
Έχω λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούω για το δηµογραφικό. Ξέρετε ποιες χώρες κατάφεραν να το λύσουν; Η Γαλλία και
η Γερµανία. Ξέρετε γιατί; Γιατί έχουν βρεφονηπιακούς σταθµούς,
παιδικούς κ.λπ. εικοσιτετραώρου. Αγώνα κάνει αυτή τη στιγµή η
Αναπληρώτρια Υπουργός γι’ αυτό το εικοσιτετράωρο. Πώς θα
αισθανθεί το νέο ζευγάρι ότι µπορεί να κάνει ένα παιδί αν δεν
έχει ασφάλεια;
Τα σχολικά γεύµατα έπαιζαν ρόλο, που κάποιοι τα χλεύαζαν
ότι ήταν απλά συσσίτια; Μεγάλο. Φοβερή προσπάθεια έγινε.
Δεύτερη µεγάλη προσπάθεια, που για µένα είναι πολύ σηµαντική, είναι το θέµα της υιοθεσίας. Όλοι είµαστε κατά των ιδρυµάτων και το ξέρετε. Η ιδρυµατοποίηση ήταν ό,τι χειρότερο.
Ποιος κάνει για πρώτη φορά µια φοβερή προσπάθεια στο θέµα
της υιοθεσίας; Αυτή η Κυβέρνηση. Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες.
Θέλω να φτάσω και σε ένα άλλο σηµείο -για να µη µακρηγορώπου εµένα µε καίει χρόνια. Για πρώτη φορά -δεν έχει γίνει ξανά
αυτό που σας λέω και δεν ξέρω τι τους εµπόδιζε αυτούς που
είχαν τόσο φοβερή ευαισθησία να το κάνουν- τσεκάραµε τριακόσιους εβδοµήντα καταυλισµούς Ροµά. Το έχει κάνει ξανά κανείς; Αν το έχει κάνει, να µου το πει. Κάποιοι από αυτούς ζούσαν
σε άθλια κατάσταση και ξέρετε ότι όταν είσαι στο περιθώριο,
έχεις αντικοινωνική συµπεριφορά. Δεν πρέπει να χτυπηθεί στη
ρίζα του; Ποιος το κάνει; Αυτή εδώ η Κυβέρνηση.
Θα µπορούσα να µιλάω µέχρι αύριο, γιατί για µένα δεν νοείται
αυτή τη στιγµή ανάπτυξη στη χώρα, όταν ένα µεγάλο κοµµάτι
του πληθυσµού είναι στο περιθώριο.
Είπα ξανά στην οµιλία µου στις επιτροπές ότι όταν οχτώ άτοµα
στον πλανήτη έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο ο µισός φτωχός
πληθυσµός του πλανήτη, δηλαδή 3,6 δισεκατοµµύρια, αυτό δεν
λέγεται αδικία, λέγεται διαστροφή. Είναι ένα µοντέλο οικονοµικό
που κάποιοι το οραµατίζονται, τα παιδιά της αγοράς. Εκεί θέλουµε να πάµε; Οχτώ άτοµα να έχουν περιουσιακά στοιχεία 3,6
δισεκατοµµυρίων; Όχι. Όχι, κύριοι. Σας τα λέω εγώ µάλιστα, που
µου έχουν κάνει κριτική πολλοί. Και τους λέω: παιδιά, εγώ που
τα λέω αυτά δεν είµαι αριστερός. Ανήκω σε άλλο κόµµα, όπως
και ο Ούλωφ Πάλµε. Ο Ούλωφ Πάλµε µαζί µε τον Ερλάντερ κατάφεραν η αγορά να έχει κανόνες, η «VOLVO» να πληρώνει, η
«SCANIA» να πληρώνει, η «SAAB» και όλες οι εταιρείες και από
την άλλη, ένα κοινωνικό κράτος σηµείο αναφοράς για όλον τον
πλανήτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαχριστόπουλε, ολοκληρώστε,…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλειωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): …διότι πηγαίνετε να
καλύψετε και την τριτολογία που δεν έχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε
δίκιο. Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πού να το βρω,
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όµως, το δίκιο µου;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλώνει πρόσφατα ο
Γουόρεν Μπάφετ, ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσµου: «Δεν επενδύω σε διεφθαρµένες χώρες, γιατί δεν είναι
µόνο θέµα ηθικό, είναι θέµα ουσίας».
Κι αν καταφέρουµε να χτυπήσουµε τη διαπλοκή και τη διαφθορά, τη µιντιακή δικτατορία, τις απίστευτες offshore µε τους
φορολογικούς παραδείσους και κάποιοι που έφεραν όχι µε ρεβανσισµό τη χώρα εδώ που την έφεραν να αποβληθούν από αυτό
το σύστηµα, η χώρα θα φύγει και θα πάει µπροστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Φωκάς έχει τον
λόγο από την Ένωση Κεντρώων.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο «Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» η Κυβέρνηση διατείνεται πως εκσυγχρονίζει το σύστηµα απονοµής
των προνοµιακών παροχών µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου
φορέα. Μάλιστα έδωσε στο νοµοσχέδιο τον χαρακτήρα του επείγοντος, προκειµένου να πείσει για την κοινωνική της ευαισθησία.
Ακολουθεί την πάγια πλέον τακτική να φέρνει ως επείγοντα
πολλά νοµοσχέδια στη Βουλή. Με τον τρόπο αυτό υποβαθµίζεται
η διαβούλευση και καταδεικνύει πως πολλά από όσα γίνονται, γίνονται στο ποδάρι, ακόµη και όταν πρόκειται για θέµατα που
έχουν να κάνουν µε την κοινωνική πολιτική.
Με το παρόν νοµοσχέδιο µπαίνει η ταφόπλακα στον ΟΓΑ,
παρά το γεγονός πως ο Πρωθυπουργός είχε δεσµευτεί τον Φεβρουάριο του 2016 πως θα διατηρηθεί ως αυτόνοµο ταµείο
ασφάλισης για ένα µεταβατικό διάστηµα, µέχρι το 2021.
Ο ΟΓΑ µετεξελίσσεται σε ΟΠΕΚΑ και συνιστά πλέον ενιαίο
φορέα, µία ενιαία αρχή απόδοσης προνοιακών, κοινωνικών επιδοµάτων, µε αντικείµενο την ηλεκτρονική καταγραφή και τον
έλεγχο, την ηλεκτρονική διασταύρωση και την απόδοση όλων
των προνοιακών επιδοµάτων.
Αντί να δηµιουργηθεί µία νέα δοµή, εναρµονισµένη µε τις υφιστάµενες ανάγκες, δηµιουργείται ένας µηχανισµός που στηρίζεται στην υφιστάµενη δοµή του ΟΓΑ.
Η Κυβέρνηση ακολουθεί για µία ακόµη φορά την πεπατηµένη
των τελευταίων τριών ετών, αυτή της προχειρότητας και της επιδοµατικής πολιτικής, που τη διατυµπανίζει σαν να πρόκειται για
µία θετική εξέλιξη.
Φτωχοποιείτε τους Έλληνες µε µεγάλη ευκολία και αντί να
βελτιώνετε την κοινωνική πολιτική, τσεκουρώνετε συντάξεις, µισθούς, επιδόµατα, επιβάλλετε εξοντωτικούς φόρους και εν συνεχεία κοµπάζετε για την προνοιακή σας πολιτική. Μετατρέπετε
τη χώρα σε ένα ατελείωτο φτωχοκοµείο, αλλά περιχαρείς µοιράζετε επιδόµατα.
Ως προς το νοµοσχέδιο, ο ΟΠΕΚΑ ως διάδοχος του ΟΓΑ διατηρεί τις υπάρχουσες ασφαλιστικές αρµοδιότητες, εξακολουθώντας να παρέχει επιδόµατα σε οικογένειες, ανασφάλιστους
υπερήλικες, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αποτελέσει ασπίδα
για τα άτοµα που χρειάζονται βοήθεια.
Και εδώ δηµιουργούνται τα εξής ερωτήµατα: Ο νέος οργανισµός έχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να λειτουργήσει
ολοκληρωµένα ή θα αντιµετωπίσουµε τις «παιδικές αρρώστιες»
που ταλαιπωρούν τον ΕΦΚΑ έναν χρόνο µετά από την έναρξή
του;
Έχετε καταγράψει και αξιολογήσει τις διαδικασίες για την παροχή επιδοµάτων; Έχετε αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα
των επιδοµάτων που σήµερα αποδίδονται; Το πιο αποτελεσµατικό και σηµαντικό στην προνοιακή πολιτική είναι η απόδοση των
όποιων επιδοµάτων δικαιούνται οι πολίτες, όταν εγκρίνεται το
επίδοµα, να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα και όχι
µετά από αναµονή µηνών, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις φτάνουν και τους δέκα µήνες.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα θετικά σηµεία
που έχει το νοµοσχέδιο: Το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ θα
εξακολουθήσει να αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα,
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βαθµό, µισθολογικό κλιµάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώµατα που απορρέουν από την προηγούµενη υπηρεσιακή του κατάσταση. Είναι µεγάλη ευκαιρία τώρα να γίνει αξιολόγηση του
υπάρχοντος προσωπικού, µε στόχο έναν πιο λειτουργικό οργανισµό.
Λέτε, παράλληλα, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,
καθώς πρέπει να καλυφθούν προϋπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, οι οποίες πλέον θα αποτελούν οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού και πέντε θέσεις δικηγόρων µε σχέσεις
έµµισθης εντολής για τη νοµική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του οργανισµού. Αυτά προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος
8.
Συνολικά ο ΟΠΕΚΑ θα απασχολεί 383 εργαζοµένους, εκ των
οποίων οι 360 θα είναι µόνιµο προσωπικό και οι 23 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Και ερωτώ: Μήπως είναι αρκετοί οι 383,
εάν γίνει σωστή αξιολόγηση του προσωπικού; Θεωρώ ότι οι 383
εργαζόµενοι, κυρία Υπουργέ, είναι υπεραρκετοί, αν λάβουµε υπ’
όψιν ότι υπάρχει µηχανοργάνωση, για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη άµεσα, χωρίς να τον ταλαιπωρήσουν.
Όσον αφορά το διοικητικό συµβούλιο του ΟΠΕΚΑ, στο άρθρο
6 αναφέρεται ρητά ότι θα αποτελείται από 9 µέλη, ενώ προβλέπονται οι υποχρεώσεις, οι αρµοδιότητες, οι λόγοι έκπτωσης των
µελών, ο τρόπος αντικατάστασής τους και η διάρκεια της θητείας τους, γεγονός που συντελεί στη διασφάλιση της νοµιµότητας. Εάν δεν µπουν ξεκάθαροι στόχοι στη διοίκηση, όπως γίνεται
και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να δούµε κάτι καινούργιο και σε αυτόν τον οργανισµό.
Εξίσου ξεκάθαρα ορίζονται στο άρθρο 43 τα ζητήµατα που
αφορούν την οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο λογιστικών
λειτουργιών και προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ. Κάποια από αυτά
είναι η κατάρτιση, η έγκριση και η εκτέλεση προϋπολογισµού, οι
διαδικασίες εκτέλεσης δαπανών, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων, οι διαδικασίες διάθεσης πιστώσεων, έκδοσης επιτροπικών
ενταλµάτων κ.ά.
Επίσης σωστά προβλέπεται ότι για τον Λογαριασµό Αγροτικής
Εστίας και τον Λογαριασµό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών συντάσσονται χωριστοί προϋπολογισµοί και ισολογισµοί - απολογισµοί, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο
τµήµα στον γενικό προϋπολογισµό και ισολογισµό - απολογισµό
του ΟΠΕΚΑ.
Στο άρθρο 47 προβλέπεται η δηµιουργία ενοποιηµένου µητρώου του ΟΠΕΚΑ. Με τη δηµιουργία του συγκεκριµένου µητρώου -που πολύ καλώς γίνεται- θα πρέπει η συµµετοχή των
πολιτών και η ταλαιπωρία τους να είναι µηδενική, να µην ζητάει
δηλαδή η υπηρεσία από τον πολίτη να προσκοµίσει διάφορα δικαιολογητικά και χαρτιά -κάτι που φαντάζοµαι το έχουµε ζήσει
όλοι- και οτιδήποτε άλλο για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του,
αλλά να γίνεται από την υπηρεσία η διασταύρωση των στοιχείων
ηλεκτρονικά. Μην ξεχνάµε ότι όλοι µας φορολογούµαστε πολύ
άγρια τα τελευταία χρόνια. Έχουµε δικαίωµα για σωστή εξυπηρέτηση.
Θα δηµιουργηθεί, λοιπόν, Ενοποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ, στο
οποίο θα καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων του Οργανισµού,
καθώς επίσης και οι εν ζωή και θανόντες οφειλέτες του.
Στο άρθρο 51 του σχεδίου νόµου αναφέρεται ότι στο Σύνταγµα της Ελλάδας στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι η οικογένεια,
η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του
κράτους, το οποίο, επίσης, έχει την υποχρέωση να λαµβάνει όλα
τα αναγκαία µέτρα για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή δηµογραφικής πολιτικής.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται η υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως δύο
νέων τµηµάτων βρεφικής και παιδικής φροντίδας σε κάθε δήµο,
µε έναρξη εφαρµογής το έτος 2018. Πολύ σωστά το σκέφτεστε,
αλλά δεν µας είπατε από πού θα αντλήσετε τα χρήµατα που χρειάζονται και πόσα θα είναι αυτά.
Στο άρθρο 55 θεσµοθετείται η διαδικασία για την απόδειξη της
γνώσης της γλώσσας και της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, ενώ επανακαθορίζεται το καθεστώς επιχορήγησης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
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παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υλοποίησης του
ετήσιου κατασκηνωτικού προγράµµατος. Η πράξη αυτή φυσικά
αποτελεί µια κίνηση µείζονος σηµασίας για τις πραγµατικές
ανάγκες που έχουν οι Ροµά. Κάποια στιγµή θα πρέπει όλοι τους
να ενταχθούν στον κοινωνικό µας ιστό και θα είναι ωφέλιµο για
όλη την κοινωνία.
Είναι δεδοµένο πως η Ένωση Κεντρώων στηρίζει και πάντα θα
στηρίζει ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας, ένα κράτος όµως που
θα παρέχει κοινωνικά επιδόµατα άµεσα και όχι για να κουκουλώσει τη γενικότερη δυσαρέσκεια του λαού. Προπάντων στηρίζουµε ένα κράτος που δεν κάνει σηµαία του τα επιδόµατα.
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από την Κυβέρνηση, αυτό
που έχει ανάγκη περισσότερο από οτιδήποτε ο Έλληνας πολίτης
είναι το δικαίωµα στην εργασία, είναι το δικαίωµα του επιχειρείν,
είναι το δικαίωµα να βγάζει κέρδη µια επιχείρηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Αµυράς από το Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, παλαιότερα έλεγαν -την ξέρετε την έκφραση«είναι πολλά τα λεφτά», τώρα εδώ λέµε «είναι πολλά τα ντεσιµπέλ». Πρέπει να γίνει ρύθµιση ήχου. Μετά την οµιλία του κ. Παπαχριστόπουλου σας µιλάω ειλικρινά ότι ακούω µια συχνότητα
στο ένα µου αυτί. Είναι απίστευτο. Πρέπει, λοιπόν, πραγµατικά
να γίνει µια ρύθµιση ήχου στα µικρόφωνα. Ωραία, καλοδεχούµενα τα νέα συστήµατα, αλλά να µη µας καταστρέφουν τα αυτιά
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προνοιακή πολιτική, λοιπόν.
Στην ουσία εδώ θέτουµε σε νέες βάσεις τον τρόπο διαχείρισης
της προνοιακής πολιτικής του κράτους. Κατά την άποψή µου,
τρία πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία που να χαρακτηρίζουν
την οποιαδήποτε ενέργεια, µεταρρύθµιση, παρέµβαση σε αυτό
το πεδίο. Το πρώτο είναι τα επιδόµατα να πιάνουν τόπο. Πολύ
σηµαντικό αυτό. Για να γίνει αυτό, όµως, προηγούνται και δυο
άλλα σκαλοπάτια. Το πρώτο και βασικό είναι να υπάρχει διασταύρωση των στοιχείων εκείνων που αιτούνται τα επιδόµατα µε τα
φορολογικά στοιχεία και όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν ως
βάσεις δεδοµένων για να αντλεί η διοίκηση την απόφασή της
σωστά. Το τρίτο βήµα είναι να έχουµε ταχύτητα στις αποφάσεις.
Θα έλεγα, λοιπόν, αγαπητή κυρία Υπουργέ, ότι αυτό το σχέδιο
νόµου έχει πολύ θετικές διατάξεις. Δεν έχω ακόµα, βεβαίως, ιδιαιτέρως κατατοπιστεί για τον τρόπο που θα γίνεται η αξιολόγηση, ώστε να πιάνουν τόπο αυτά τα επιδόµατα, να µην
πηγαίνουν σε έναν κουβά, µια «µαύρη τρύπα». Βρίσκω πολύ σηµαντικό, βάσει του άρθρου 4, το ότι υπάρχει υποχρεωτική ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων εκείνου που αιτείται ένα
επίδοµα µε τις βάσεις δεδοµένων που διατηρεί η Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου
Εσωτερικών, το Μητρώο Εθνικού Συστήµατος Πληρωµών Συντάξεων, των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ΟΑΕΔ, Ελληνικής Αστυνοµίας και ΕΦΚΑ.
Κυρία Φωτίου, ιδέα σας δίνω, το λογισµικό αυτό που θα «τρέξει»
αυτά τα συστήµατα δεν το δίνετε και στο Υπουργείο Οικονοµικών
και στην ΑΑΔΕ, ώστε να µη χάνουµε χρόνο στη διακρίβωση του
περιεχοµένου των περιβόητων λιστών -µε γιώτα- Λαγκάρντ, του
ενός, του άλλου;
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι φορολογικές
υποθέσεις που υποκρύπτονταν µέσα στη λίστα Λαγκάρντ για τα
έτη 2006-2011 δυστυχώς έχουν παραγραφεί, µε την απόφαση
βεβαίως του Σ.τ.Ε., την οποία η ανεξάρτητη αρχή έσπευσε να
υιοθετήσει. Είναι πραγµατικά οξύµωρο, αν όχι ανησυχητικό, ότι
χρειάζεται νοµοθετική πρόβλεψη για το αυτονόητο, δηλαδή τη
δηµιουργία ενός µητρώου καταχώρισης των δικαιούχων των παροχών.
Μα, τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος µε το τεφτέρι και το µολύβι πήγαινε και ό,τι θυµόταν ο ελεγκτής το σηµείωνε;
Συνεχίζω λέγοντας ότι δεν πρέπει να φτάσουµε από το ένα
άκρο στο άλλο, κυρία Φωτίου, δηλαδή από εκεί που είχαµε τους
υπεράριθµους, όπως θα θυµάστε, ή τους τυφλούς στη Ζάκυνθο,
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τους τυφλούς ταξιτζήδες, τους αναπήρους ανά την Ελλάδα που
κατά χιλιάδες έπαιρναν επιδόµατα ενώ βεβαίως δεν τα δικαιούταν, από εκείνο το αµαρτωλό δεδοµένο δεν πρέπει να περάσουµε στη µεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων λόγω
του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Αυτός είναι ένας κίνδυνος
που θέλω να σας τον επισηµάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ΟΓΑ υπήρχαν και παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις για τη σύσταση της επιτροπής
που θα εξέταζε τα αιτήµατα των δικαιούχων επιδοµάτων ή συντάξεων. Είναι κρίσιµο δεδοµένο ότι οι άνθρωποι δεν είχαν συνήθως και δεν έχουν άλλους πόρους, αλλά περιµένουν αυτά τα
επιδόµατα. Δεν πρέπει οι ίδιες καθυστερήσεις που συνέβαιναν
και συµβαίνουν µε τον ΕΦΚΑ να παρατηρηθούν και µε τον νέο
οργανισµό. Αυτό είναι σηµαντικότατο, διότι υπήρχαν προβλήµατα στα ζητήµατα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων σε προµήθειες -το ξέρετε πολύ καλά- που οδήγησαν σε αναβολή
υποθέσεων στα δικαστήρια µέχρι να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα της
εκπροσώπησης. Όλο αυτό ήταν σε βάρος του δικαιούχου, του
πιο αδύναµου.
Κυρία Υπουργέ, έχω και µερικά ακόµα ερωτήµατα στα οποία
δεν έχω λάβει ακόµα ξεκάθαρες απαντήσεις από τις επιτροπές.
Θέλω, λοιπόν, κάποια από αυτά να τα επαναλάβω και παρακαλώ,
αν θέλετε, να µου δώσετε τα φώτα σας.
Δεν έχω καταλάβει ακόµα ποιος είναι ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο ΔΣ του νέου οργανισµού, στο άρθρο 6. Παρακαλώ, θα ήθελα να µου κάνετε γι’ αυτό
µια επισήµανση.
Επίσης η αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου του
νέου οργανισµού σε ποιο ύψος θα ανέρχεται; Δεν υπάρχει στην
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάποια αναφορά.
Θα ήθελα µια εκτίµηση.
Επίσης όσον αφορά το άρθρο 7 και τις αρµοδιότητες του διοικητή, εµένα η πάγια θέση µου είναι ότι για οποιαδήποτε θέση
ευθύνης ανήκει στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα θα
πρέπει οι διαδικασίες να είναι ανοιχτές, να υπάρχει η δυνατότητα
ίσης πρόσβασης όλων όσοι πιστεύουν ότι µε τα αυξηµένα προσόντα τους µπορούν να διεκδικήσουν αυτήν τη θέση.
Άρα θέλω να επισηµάνω ότι η επιλογή του προσώπου του διοικητή του νέου οργανισµού πρέπει να γίνει µε κριτήριο τα αυξηµένα και δοκιµασµένα προσόντα που θα έχει ο κάθε
υποψήφιος ή αυτός που τελικά θα επιλέξετε γι’ αυτήν τη θέση,
καθώς και βαθιά γνώση του αντικειµένου.
Στο άρθρο 9 έχουµε κάποιες διατάξεις για το προσωπικό του
ΟΠΕΚΑ. Τους δίνεται η δυνατότητα να λαµβάνουν άτοκα δάνεια,
κ.λπ.. Θα έλεγα εδώ ότι ενδεχοµένως να υπάρχει ή να ανακύπτει
ένα ζήτηµα ισότιµης µεταχείρισης των υπαλλήλων του δηµοσίου
τοµέα, διότι µάλλον ο ΟΠΕΚΑ θα είναι η εξαίρεση που θα µπορεί
να δίνει τα άτοκα δάνεια, παρά ο κανόνας.
Στο άρθρο 10 υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό. Εδώ, λοιπόν, περιµένω καλόπιστα την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης στο επίπεδο της γενικής διεύθυνσης εντός µηνός
από την έναρξη της ισχύος του νόµου, ούτως ώστε ο ΟΠΕΚΑ να
λειτουργήσει άµεσα και ταχύτατα. Δεν πρέπει να περιµένουµε
ούτε µια µέρα µετά την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόµου να οργανωθεί ο ΟΠΕΚΑ, να συσταθεί στη νέα του µορφή και να αναλάβει ένα έργο που είναι πραγµατικά καυτό και επείγον, θα
έλεγα.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα άλλη µια διευκρίνιση για το
άρθρο 11, πάλι για τους πέντε έµµισθους δικηγόρους που σας
είπα. Μου είπατε ότι θα µπουν στο ενιαίο µισθολόγιο. Στην έκθεση του νοµοσχεδίου βλέπω ότι η ετήσια δαπάνη είναι 130.000
ευρώ για πέντε δικηγόρους. Είναι συµβατό µε το ενιαίο µισθολόγιο, για να το πω έτσι; Αυτοί είναι οι µισθοί; Είναι 2.500 ευρώ
…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι 2.500
ευρώ µεικτά, όλα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι µεικτά 2.500 ευρώ το µήνα για τον
καθένα. Μάλιστα.
Αναφορικά µε τα άρθρα 14 έως 42, θα σας πω ότι είναι καλοδεχούµενη η εκτενής περιγραφή του οργανογράµµατος. Μας
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έχει συνηθίσει η δηµόσια διοίκηση –και πολλές κυβερνητικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες, θα έλεγα- να βάζει πρώτα το κάρο και
πίσω το άλογο. Ευτυχώς εδώ έχουµε µια ισορροπηµένη περιγραφή και έναρξη αυτής της διαδικασίας.
Όσον αφορά τις γενικές διατάξεις για την άσκηση των ενδικοφανών µέσων στο άρθρο 46, θεωρώ υπερβολικούς τους περιορισµούς για εκείνους που κάνουν την αίτηση, έτσι όπως
αναπτύσσονται στις παραγράφους 4 και 5. Μου είπατε χθες στην
επιτροπή ότι δεν θα χρειάζονται δικηγόρο. Όµως βλέπω ότι
αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις µάλλον σπρώχνουν τους αιτούµενους και την υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια και στους
δικηγόρους, διότι οι ίδιοι δεν θα είναι σε θέση να συµπληρώσουν
την αίτηση, τα χαρτιά, τα ενδικοφανή µέσα που δικαιούνται.
Άρθρα 51 έως 57. Είναι σηµαντικό βήµα η ίδρυση βρεφονηπιακών σταθµών στους δήµους, αρκεί τα χρήµατα που θα προβλεφθούν και θα διατεθούν να διατεθούν άµεσα και στοχευµένα
στο αποτέλεσµα. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και µία απόδοση, να υπάρχει µια λογοδοσία και εκτίµηση των αποτελεσµάτων αυτής της χρηµατοδότησης για την ίδρυσή τους.
Όσον αφορά το άρθρο 56, έγινε πάρα πολλή κουβέντα. Βεβαίως ρητά απαιτείται για αυτά τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα αναπτύξουν τη
δράση από πιστώσεις προϋπολογισµού του Υπουργείου, να είναι
ειδικά πιστοποιηµένα ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
Εγώ διευκρινιστικά θέλω να ρωτήσω ποιες πιστοποιήσεις είναι
αυτές που θα περνάνε. Πού θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα;
Σε διεθνή µητρώα ή στο µητρώο που έχει ανοίξει στην Ελλάδα
εδώ και ενάµιση χρόνο; Στο ελληνικό, υποθέτω.
Βεβαίως η έγκριση δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο ίσως
να επιταχύνει τις διαδικασίες, ίσως όµως και να µην τις επιταχύνει, αλλά θα πρέπει ο έλεγχος και για το κάθε ένα ευρώ που δίνουµε σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα να περνάει από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και να ελέγχεται.
Το άρθρο 57, που αφορά την εξυγίανση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, το βρίσκω θετικό. Είναι µεγάλο το ποσό για
την εξόφληση των υποχρεώσεων των δήµων. Είναι 30 εκατοµµύρια ευρώ. Κάποια στιγµή πρέπει να φτάσουν οι δήµοι να τακτοποιούν αυτόνοµα τις οφειλές τους, να µην εξαρτώνται από την
κεντρική διοίκηση και βεβαίως να µην εξαρτώνται από την αύξηση ή τη µείωση της κρατικής επιχορήγησης. Αυτό είναι το ιδεατό, θα έλεγα, που στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως ξέρετε, έχει
κατακτηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το άρθρο 58 το βρίσκω θετικό -είναι η τροπολογία της κ. Γεροβασίλη- που είναι η σύντµηση
των προθεσµιών ΑΣΕΠ.
Έρχοµαι στο τελευταίο θέµα της αγόρευσής µου. Ο ΟΓΑ, ως
γνωστόν, αποτελούσε το εργαλείο, αποτελούσε τη δεξαµενή -να
το πω έτσι- της δραστηριότητας των αγροτών.
Οι αγρότες, όµως, έχουν το εξής ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Πρέπει να ρυθµιστούν τα κόκκινα δάνειά τους, τα κόκκινα αγροτικά δάνεια της παλιάς Αγροτικής Τράπεζας. Αυτά τα
δάνεια των αγροτών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόκκινα
δάνεια των αγροτών, ανέρχονται σε 1.750.000.000. Περίπου
ογδόντα χιλιάδες αγρότες χρωστούν στην υπό εκκαθάριση
Αγροτική Τράπεζα.
Έως τις 20-9-2017 η «Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», που έχει
αναλάβει την ειδική εκκαθάριση δεκαέξι κακών ελληνικών τραπεζών, θα ενεργοποιούσε –υποτίθεται- θεωρητικώς µέχρι τον Σεπτέµβρη, σας ξαναλέω, του 2017 τον παράλληλο εξωδικαστικό
µηχανισµό για τη ρύθµιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων της
παλαιάς ΑΤΕ και των οφειλών των παραγωγών και κτηνοτρόφων
µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Βλέπω εδώ και την κ. Παπανάτσιου που σε έναν βαθµό την αφορά και εκείνη το θέµα.
Υπάρχει κάποιος σχεδιασµός από την Κυβέρνηση για το πώς
θα αντιµετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια; Υπάρχει ένας σχεδιασµός
ή µια πρόβλεψη για το τι θα γίνει µε τα πανωτόκια των αγροτικών
δανείων, τα οποία έχουν φτάσει στη στρατόσφαιρα; Υπάρχει ένα
σχέδιο της Κυβέρνησης για πλειστηριασµούς ή µη των αγροτικών εκτάσεων για χρέη προς δηµόσιο και τράπεζες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι θέµατα που βρίσκονται, είτε το θέλουµε είτε όχι,
στην καρδιά αυτού του σχεδίου νόµου εµµέσως και µπορούν να
πάνε την υπόθεση της πρόνοιας ή πολύ πιο µπροστά ή πολύ πιο
πίσω, δυστυχώς.
Άρα περιµένω κάποιες απαντήσεις, κυρία Υπουργέ, από εσάς.
Εµείς είµαστε θετικοί επί της αρχής του σχεδίου νόµου. Θέλω,
όµως, να µου δώσετε τις διευκρινήσεις που σας ζήτησα. Ελπίζω
να ρυθµιστεί και το θέµα του ήχου, έτσι ώστε και τα αυτιά των
παιδιών που έρχονται και µας ακούν να µην ταλαιπωρούνται.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
εξήντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 41ο Γυµνάσιο της Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Υπουργός κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ίδρυση και λειτουργία
του ΟΠΕΚΑ, του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ψηφίζουµε σήµερα είναι ιστορική, είναι
τοµή για τη δηµιουργία του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά ιδρύεται Εθνικό
Σύστηµα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης µε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο εθνικός µηχανισµός που ψηφίσατε το 2016
και ο δεύτερος είναι ο ΟΠΕΚΑ.
Ας µη γελιόµαστε. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην Ελλάδα
ποτέ δεν υπήρξε Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ούτε
βέβαια υπήρξε κανένα δίχτυ ασφαλείας για την ακραία φτώχεια.
Αυτά τα περί «είχαν σχεδιάσει», «τα είχαν κάνει πιλοτικά» δεν
ισχύουν. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι το 2017 έγινε το ΚΕΑ. Το
2017 εξακόσιες χιλιάδες είκοσι άνθρωποι έπαιρναν κάθε µήνα
τουλάχιστον 65 εκατοµµύρια. Όλα τα άλλα είναι για τη φιλολογία.
Τι υπήρχε πιο µπροστά; Υπήρχαν χιλιάδες ιδρύµατα, ΜΚΟ -τις
οποίες τώρα ανακάλυψε η Νέα Δηµοκρατία και είµαι κατάπληκτη
σήµερα-, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, φιλανθρωπικά σωµατεία. Το κράτος της Φρειδερίκης ισχυρό. Αυτό είχε αναλάβει το ένα κοµµάτι της κοινωνικής προστασίας. Όλοι αυτοί ήταν χωρίς πιστοποίηση. Ελάχιστοι
εξ αυτών είχαν όταν εµείς παραλάβαµε. Θα µιλήσω γι’ αυτό. Δεν
υπήρχαν κοινές αρχές λειτουργίας. Εµείς θα φέρουµε τον νόµο
σε λίγο καιρό -δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόµα- που θα κανονίζει πώς θα λειτουργούν όλα τα ιδρύµατα για τα παιδιά, πώς θα
λειτουργούν όλα τα ιδρύµατα για τους ηλικιωµένους, πώς θα λειτουργούν όλα τα ιδρύµατα για τους ανάπηρους. Είναι διαφορετικά αυτά όλα. Και µόνο σε όλον αυτόν τον κυκεώνα των
ιδρυµάτων ήταν εξήντα τρία ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Σχετικά µε τα κέντρα κοινωνικής προστασίας τι κάναµε; Αµέσως ψηφίσαµε νόµο που υποχρέωσε όλα τα ιδρύµατα του κράτους επί ποινή άρσης της λειτουργίας τους -πολύ σκληρό
πράγµα- να εγγραφούν υποχρεωτικά µέχρι τον περασµένο Νοέµβριο σε ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο αναγκαστικά έπρεπε να
αναφέρει τα πάντα για το κάθε ίδρυµα, ωφελούµενους, πότε
µπήκαν, πότε βγήκαν, ποιοι είναι οι φιλάνθρωποι που βοηθούν,
οι εθελοντές, ποιοι είναι οι κανονικοί εργαζόµενοι, ποια είναι η
περιουσία του ιδρύµατος. Υπήρχαν τεράστιες περιουσίες ιδρυµάτων και τα ιδρύµατα ήταν καταχρεωµένα. Τεράστιες περιουσίες ιδρυµάτων, ξαναλέω, που δεν τις είχε δει η Νέα Δηµοκρατία
και που τις ανακάλυψε σήµερα. Όλο αυτό το κοµµάτι θα το τακτοποιήσουµε πολύ σύντοµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας δώσατε διακόσια πενήντα που σιγά-σιγά αυξάνονταν. Τα
πιστοποιηµένα ιδρύµατα έγιναν πεντακόσια. Ξοδεύατε χωρίς κανέναν έλεγχο σε αυτά τα διακόσια πενήντα το 2014 -όταν εµείς
παραλάβαµε την κατάσταση το 2015- 8 εκατοµµύρια. Ούτε έλεγχος ούτε κριτήρια ούτε «γιατί».
Και σήµερα εξανίστασθε γιατί θέλουµε να βάλουµε κριτήρια
σε όλα αυτά µε το άρθρο που έχουµε µέσα στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Αυτό, λοιπόν, ήταν το πρώτο, τα ιδρύµατα.
Το δεύτερο: τα επιδόµατα. Τουλάχιστον εκατόν πενήντα επιδόµατα –ων ουκ έστιν αριθµός- εδίδοντο από όλες τις αρχές, δήµους, περιφέρειες, Υπουργεία, οργανισµούς, όπως καλή ώρα ο
ΟΓΑ, που έδινε το οικογενειακό επίδοµα. Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων, που αφορούσε τους αγρότες, είχε αναλάβει
να δίνει και το οικογενειακό επίδοµα. Το λέω αυτό, για να ξέρουµε τι λέµε εδώ µέσα. Παντού όλα αυτά, διεσπαρµένα.
Τρίτον, το χαρτοφυλάκιο της πρόνοιας που παραλάβαµε εµείς:
πενήντα τέσσερις εξαντληµένοι υπάλληλοι που πάλευαν µε το
τέρας της γραφειοκρατίας χωρίς µηχανισµούς ελέγχου. Έπρεπε,
δηλαδή -και εδώ πέρα όλοι το ξέρετε- να έχεις µπάρµπα στην
Κορώνη για να µάθεις αν θα πάρεις ένα επίδοµα, αν το δικαιούσαι, πότε θα σ’ το δώσουν, πότε θα εγκριθεί, ποιο µέσο να βάλεις
για να το πάρεις επιτέλους, αν µπορείς να βάλεις κάπου το ανάπηρο παιδί σου ή τον γνωστό του γνωστού σου, αν µπορείς να
βάλεις τον ανάπηρο πατέρα σου κάπου δωρεάν ή να πληρώνεις
ή τον ηλικιωµένο πατέρα σου, και ούτω καθεξής. Για αυτό το παλαιό καθεστώς συντηρούσε αυτό το σύστηµα λυσσαλέα, διότι
πρόσφερε την πιο µεγάλη «δεξαµενή» πολιτικής πελατείας και
πολιτικής εξάρτησης που υπήρχε, κατά την άποψή µου, στο ελληνικό κράτος.
Όσο για τα χρήµατα που διατίθεντο; Ήταν 2,2% του ΑΕΠ, όταν
ο µέσος όρος στην Ευρώπη ήταν διπλάσιος, 4,1% του ΑΕΠ. Να
το σηµειώσουµε: Από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ήµασταν τελευταίοι στις δαπάνες για την κοινωνική προστασία. Γιατί; Διότι η νεοφιλελεύθερη άποψη -την ακούσαµε και σήµερα εδώ- δεν
επενδύει στην πρόνοια. Την πρόνοια τη θεωρεί «µαύρη τρύπα».
«Εκεί ρίχνεις τα λεφτά και τα αφαιρείς από την ανάπτυξη», κατά
το δικό τους µοντέλο. Άρα, όταν έχουµε ανάπτυξη, δίνουµε και
µερικά «ψίχουλα» στην πρόνοια.
Στην Ελλάδα, όµως, ούτε αυτό ίσχυε. Τις εποχές της ευµάρειας πάλι οι δαπάνες για την πρόνοια ήταν οι τελευταίες σε όλη
την Ευρώπη. Εµείς ξέρουµε πια και από επιστηµονικές µελέτες
ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται για την πρόνοια έχει πολλαπλασιαστή στο ΑΕΠ της χώρας 1,03 ή 1,68, ανάλογα µε το πού δίδεται.
Δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Θα σας δείξω γιατί δηµιουργήσαµε
εµείς και πόσες θέσεις εργασίας. Αυτό επενδύεται αµέσως στην
οικονοµία και ξοδεύεται αµέσως για άλλους λόγους, που θα αναφέρουµε άλλη φορά.
Για αυτό όταν παραλάβαµε το 2015 έναν προϋπολογισµό
790.000.000, µέσα σε τρία χρόνια οικονοµικής ασφυξίας τον φτάσαµε στο 1.836.000.000, δηλαδή δυόµισι φορές παραπάνω
φέτος, το 2018. Το 2019 -αυτά που έχετε ψηφίσει- οι δαπάνες θα
αυξηθούν ήδη στα 3 δισεκατοµµύρια, δηλαδή αύξηση τέσσερις
φορές περίπου, 400% µέσα σε αυτά τα χρόνια που εµείς αναλάβαµε.
Εµείς λέµε ότι οι δαπάνες για την πρόνοια αυξάνουν τις θέσεις
εργασίας. Οι πενήντα τέσσερις υπάλληλοι της πρόνοιας έγιναν
ογδόντα επί των ηµερών µας. Επιπλέον, επτακόσιοι διορίστηκαν
στα κέντρα κοινότητας µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Επτακόσιες νέες
θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τώρα προικοδοτείται το κράτος µε
διακόσιους ογδόντα από τους σηµερινούς υπαλλήλους του ΟΓΑ,
που θα ενταχθούν στον ΟΠΕΚΑ. Άρα το νέο εθνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας ξεκινάει µε πάνω από χίλιους υπαλλήλους,
εκεί που είχε πενήντα τέσσερις. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά.
To προετοιµάζουµε, βεβαίως, µε µεγάλη επιµονή, γνώση και επινοητικότητα από το 2016. Καµµία µνηµονιακή δέσµευση δεν
υπήρξε. Δεν είχαµε επ’ αυτού καµµία µνηµονιακή δέσµευση. Το
λέµε, λοιπόν, µε υπερηφάνεια: Είναι δικής µας σύλληψης, δικής
µας ταυτότητας και το οικειοποιούµαστε πλήρως. Βασίζεται στις
γνώσεις της ελληνικής πραγµατικότητας. Απαντάει στις παθογένειες της προηγούµενης κατάστασης: γραφειοκρατία, ταλαιπωρία, διαφθορά, πελατειακές σχέσεις. Έχει πολλαπλούς µηχα-
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νισµούς για να τις αποτρέψει. Για αυτό το καταψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία. Έχει επινοήσει κάτι καινούργιο, ακόµη και για την Ευρώπη. Κυρίως, όµως, έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, την
αξιοπρέπειά του, τα δικαιώµατά του. Έχει στο κέντρο της σύλληψής του όλους τους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι, δεν αφορά την ακραία φτώχεια, δεν αφορά
τους άπορους, γιατί οι πολιτικές για το παιδί αφορούν όλα τα
παιδιά. Οι πολιτικές για τους ανάπηρους αφορούν όλους µας,
αφού όλοι µας κάποια στιγµή της ζωής µας µπορεί να περιέλθουµε σε αυτή την κατάσταση. Οι πολιτικές για τους ηλικιωµένους είναι για όλους µας, γιατί, όπως βλέπετε, γερνάµε. Οι
πολιτικές για τη στέγη είναι για όλους µας, όσους δεν έχουν σπίτι
ή έχουν ένα δάνειο.
Για αυτό, λοιπόν, το νέο εθνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης είναι όλο ψηφιακό, για να καταργήσει την
ταλαιπωρία, τη γραφειοκρατία, την κοµµατική «προστασία», τις
πελατειακές σχέσεις. Σε κάθε βήµα του διασταυρώνει έξι βάσεις
δεδοµένων του κράτους, φορολογικές, επιδοµατικές κ.λπ., ώστε
σε ένα λεπτό ο πολίτης να µπορεί να ξέρει τα δικαιώµατά του,
δηλαδή τι επιδόµατα πρέπει να πάρει, τι λειτουργίες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
Κάθε ένας πολίτης, λοιπόν, θα µπορεί να ξέρει µέσα σε ένα
λεπτό, άντε δύο, ακριβώς ποια είναι τα επιδόµατα που δικαιούται,
ποιες είναι υπηρεσίες που δικαιούται, ποια είναι τα προγράµµατα
που «τρέχουν» στην περιοχή του ή σε εθνικό επίπεδο στα οποία
θέλει να πάρει µέρος.
Γιατί αυτά δεν έγιναν µέχρι σήµερα; Γιατί δεν διασυνδέσατε
έξι βάσεις δεδοµένων; Τόσο δύσκολο ήταν αυτό; Ελάτε να σας
πω πόσο στοίχισε όλη αυτή η ιστορία, όταν έχετε φάει δισεκατοµµύρια ευρώ για την περιβόητη κοινωνία της πληροφορίας, για
την περιβόητη ιστορία της ηλεκτρονικοποίησης όλων των συστηµάτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα τα πούµε αργότερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Φτιάξαµε,
λοιπόν, το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ψηφιακό, µε
δύο πυλώνες. Τον πρώτο τον καταψήφισε η Νέα Δηµοκρατία το
2016. Ήξερε, είχε καταλάβει ότι αυτός της απέκοβε τον «οµφάλιο
λώρο» της πελατείας της. Ήταν τα διακόσια σαράντα κέντρα κοινότητας στους δήµους, το ενιαίο σύστηµα γεωπληροφορικής, οι
επτακόσιοι νέοι υπάλληλοι µε ΑΣΕΠ.
Πηγαίνεις, λοιπόν, εσύ ως Έλληνας πολίτης στο κέντρο κοινότητας µε τον ΑΦΜ σου ή τον ΑΜΚΑ σου και ρωτάς: «Τι επιδόµατα
µπορώ να πάρω; Τι υπηρεσίες δικαιούµαι; Σε ποια προγράµµατα
ανεργίας µπορώ να µπω;». Σου απαντούν αµέσως για τα επιδόµατα που µπορείς να πάρεις, γιατί µπροστά στον υπάλληλο έρχεται όλη σου η κατάσταση. Δηλαδή, τα εισοδήµατά σου, η
περιουσία σου, τα παιδιά σου, τα επιδόµατα που παίρνεις και τα
πάντα διασταυρωµένα µπροστά σου.
Εποµένως αµέσως σου λέει τι δικαιούσαι. Αµέσως σου λέει
ποιες υπηρεσίες θα πάρεις ακόµα. Δηλαδή, φτηνό ρεύµα, νερό.
Θα πας σε βρεφονηπιακό το παιδί σου, δικαιούσαι τρόφιµα, δικαιούσαι πάρα πολλές υπηρεσίες. Τις λέει. Σε ποιο πρόγραµµα
του ΟΑΕΔ θα πας; Σε ποιο πρόγραµµα µπορείς να πας για εκπαίδευση; Σε ποιο πρόγραµµα για εξειδίκευση; Όλα τα προγράµµατα τρέχουν µπροστά στα µάτια σου.
Αυτό το σύστηµα δεσµευόµαστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ως
Κυβέρνηση να το δώσουµε σε όλους τους δήµους µέσα στον
επόµενο µήνα και πέραν των διακοσίων σαράντα. Στους τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους, υπό τον όρο ότι θα µας ορίσουν διαπιστευµένους υπαλλήλους για να το «τρέχουν» οι κοινωνικές
υπηρεσίες τους. Δεν πρόκειται να µείνουµε εδώ.
Μόλις όµως γίνει αυτή η αίτηση κι αφού εσύ καταλάβεις τι σου
έχει συµβεί, γιατί εκείνη την ώρα ο υπάλληλος σε βοηθάει να κάνεις την αίτηση –µπορείς να την κάνεις κι από το σπίτι σου- µεταβιβάζεται αυτοµάτως η αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Να, λοιπόν, ο
ΟΠΕΚΑ µε δικό του γεωπληροφοριακό σύστηµα, συνδεδεµένο
αµέσως µε τον µηχανισµό. Την ίδια στιγµή µεταβιβάζεται στον
ΟΠΕΚΑ. Έχει µε τον νόµο κριτήρια ο ΟΠΕΚΑ στο πληροφοριακό
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του σύστηµα και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ψηφιακά,
για να σου αποδώσει το επίδοµα. Και σου λέει κιόλας πότε θα το
πάρεις, από πού θα το πάρεις, δηλαδή, σε ποιον λογαριασµό απ’
αυτούς που έχεις δηλώσει θα το πάρεις. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυτής της Κυβέρνησης, των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Κι άµα είχατε άλλο, να µου το δείξετε, γιατί
πραγµατικά µε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Δεν θα σταθώ καθόλου -για να τελειώσω και να µη σας κουράζω πολύ- σε όλο το σύστηµα του ΟΠΕΚΑ, που νοµίζω ότι όλοι
το έχετε καταλάβει, όλοι το έχετε πλέον αναλύσει, Βουλευτές,
εκπρόσωποι των κοµµάτων, εισηγητές κ.λπ.. Θέλω όµως δυο
πράγµατα να πω.
Πρώτον, να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του σηµερινού
εναποµείναντος ΟΓΑ, εννοώ αυτούς που δεν ενσωµατώθηκαν
στον ΕΦΚΑ. Αυτός ήταν ο ΟΓΑ. Όλο το 2017 λειτούργησε µόνο
το κοµµάτι που δεν είχε ενσωµατωθεί στον ΕΦΚΑ και, νοµίζω,
βλέπω και µια υπάλληλό του στα θεωρεία. Η άλλη που βλέπω
είναι, νοµίζω, στον ΕΦΚΑ. Βλέπετε ότι τους ξέρουµε. Θέλω να
τους ευχαριστήσω, γιατί δούλεψαν συστηµατικά άρθρο το
άρθρο επί έναν χρόνο σε συνεργασία µε τη σηµερινή διοίκηση
του ΟΓΑ και συγκεκριµένα µε τον διοικητή και µε όλο του το επιτελείο.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Διοικητή του ΟΓΑ Στέλιο Πλιάκη. Με τη συνθετική του λογική, µε την
ήρεµη επιµονή του, µε τις µεγάλες γνώσεις και την εµπειρία του
έχει συµβάλει πάρα πολύ στην αρτιότητα αυτού του νοµοσχεδίου
που όλοι ξέρετε ότι είναι σε κάθε σηµείο του επεξεργασµένο,
άσχετα απ’ αυτά περί προχειρότητος που ακούµε εδώ και τρεις
µέρες από στόµατα µη ακουόντων. Γνωρίζω εδώ κι έναν χρόνο
πολλούς υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στηριζόµαστε, η Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά, στην εµπειρία, τις γνώσεις και τον ενθουσιασµό τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος ΟΓΑ, ο ΟΠΕΚΑ, η µετεξέλιξη του παλιού ΟΓΑ, ο νέος ΟΠΕΚΑ πιστεύω ότι θα γίνει εξαιρετικά αγαπητός στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα ανακουφίσει τους
Έλληνες. Θα τους ξαναδώσει όλη την αξιοπρέπεια και την τιµή
που αρµόζει ένα κράτος να δίνει στους πολίτες του. Για αυτό νοµίζω ότι θα γίνει εξίσου αγαπητός, όπως κι ο παλιός ΟΓΑ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Περνάµε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών και µετά θα δώσουµε τον λόγο στον πρώτο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο που
τον ζήτησε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γιόγιακας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τη µετατροπή του ΟΓΑ σε έναν
ενιαίο φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τις κοινωνικές και επιδοµατικές παροχές.
Να διευκρινίσω κι εγώ, προς όσους µάς βλέπουν ή θα µας διαβάσουν, ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν διαφωνεί µε την ενοποίηση
του συστήµατος που διαχειρίζεται τις παροχές αυτές. Άλλωστε,
ήταν η κυβέρνηση Σαµαρά, που µε τον συνάδελφο Γιάννη Βρούτση στο Υπουργείο Εργασίας, ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή το
2014, προσπάθεια, όµως, που δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η χώρα
σύρθηκε σε εκλογές.
Η διαφωνία της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε αυτόν τον νέο προνοιακό ΟΓΑ, η Κυβέρνηση βάζει για
άλλη µια φορά το κάρο µπροστά από το άλογο. Εµείς θέλαµε τη
διατήρηση του ΟΓΑ, ως ασφαλιστικού φορέα των αγροτών, όταν
η δική σας Κυβέρνηση τον απογύµνωσε από τις ασφαλιστικές
αρµοδιότητες, πριν τον καταργήσει.
Τώρα δηµιουργείτε έναν οργανισµό για τα επιδόµατα, χωρίς
να έχετε πολιτική για τα επιδόµατα, µια πολιτική που έπρεπε να
είχε σκοπό οι κοινωνικές παροχές να πηγαίνουν σε εκείνους που
έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη, στους συµπολίτες µας που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, γιατί µέχρι σήµερα αυτό
δεν συµβαίνει.
Στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν πέρυσι, αλλά αφορούν το 2016,
µας λένε ότι τα κοινωνικά επιδόµατα, όπως το ΕΚΑΣ, που εσείς
καταργείτε, το επίδοµα µακροχρόνια ανέργων και τα επιδόµατα
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τέκνων και αναπηρίας βοηθούν ώστε ο κίνδυνος φτώχειας στη
χώρα µας να µειωθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι οκτώ η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών επιδοµάτων στη µείωση του κινδύνου φτώχειας είναι περίπου διπλάσια. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το σηµερινό σύστηµα επιδοµάτων δεν βοηθάει, όσο
θα µπορούσε, εκείνους που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Ένας ενιαίος φορέας δεν λύνει από µόνος του το πρόβληµα
αυτό, πόσω µάλλον όταν φαίνεται να είναι ένα αδειανό πουκάµισο. Δεν φτάνει ένα νέο οργανόγραµµα και µια αλλαγή ονοµασίας. Οι πολίτες και κυρίως οι δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι σε
αναµονή βλέπουν τι γίνεται µε τον ΕΦΚΑ, που συνεχίζει να λειτουργεί, δύο χρόνια µετά, µε προσωρινό κανονισµό και προσωρινή δοµή. Βλέπουν τι γίνεται µε τις περιφερειακές υπηρεσίες
του ΟΓΑ, και προσεχώς του ΟΠΕΚΑ, που δεν έχουν υπαλλήλους,
κυρία Υπουργέ, και δεν έχουν υπολογιστές για να κάνουν σωστά
τη δουλειά τους, όπως συµβαίνει στα Γιάννενα. Βλέπουν οι χιλιάδες ανασφάλιστοι, υπερήλικες, να µην παίρνουν το επίδοµα αλληλεγγύης που δικαιούνται, καθώς µέχρι σήµερα έχουν βγει
αποφάσεις για λιγότερο από το 10% των αιτήσεων.
Εύχοµαι και ελπίζω, κυρία Υπουργέ, να µην περάσουν οι πολίτες νέες ταλαιπωρίες, γιατί από το νοµοσχέδιο καταλαβαίνουµε
ότι ο νέος φορέας θα είναι ενιαίος µόνο στο όνοµα. Μεταφέρονται αρκετά, αλλά όχι όλα τα επιδόµατα, χωρίς πρώτα να έχουν
αξιολογηθεί, αν δίνονται σε αυτούς που πρέπει, µε ποιον τρόπο,
µε ποιο κόστος και µε τι αποτέλεσµα.
Στην επιτροπή µάς είπατε ότι καταγράψατε τα εκατόν πενήντα
επιδόµατα κάθε λογής που δίνονται σήµερα, αλλά µέχρι εκεί.
Όλα αφήνονται, για µια ακόµα φορά, στις υπουργικές αποφάσεις, όπως σε υπουργική απόφαση αφήνονται οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε το ενοποιηµένο µητρώο του νέου οργανισµού στο
άρθρο 47, στο οποίο θα καταχωρισθούν διάφορα στοιχεία των
δικαιούχων.
Και παραµένει το ερώτηµα, που δεν απαντήθηκε νοµίζω στην
επιτροπή, για το πότε θα είναι έτοιµη η υπουργική απόφαση για
το µητρώο.
Όπως θα θέλαµε, κυρία Υπουργέ, να µας πείτε πότε πιστεύετε
ότι το µητρώο θα είναι σε πλήρη λειτουργία, γιατί πρώτα θα πρέπει να συνδεθεί µε όλες τις βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα που
υπάρχουν στο δηµόσιο για τους δικαιούχους των επιδοµάτων.
Είπα πριν από λίγο για την ανάγκη να µην ταλαιπωρούνται όλοι
όσοι δικαιούνται τις διάφορες προνοιακές και κοινωνικές παροχές. Ίσως η κυρία Υπουργός και κάποιοι συνάδελφοι γνωρίζουν
ότι αρκετοί από τους εφ’ όρου ζωής ανάπηρους συµπολίτες µας
καλούνται να ξαναπεράσουν και να επανεξεταστούν από τα
ΚΕΠΑ. Συνέβη πριν από µερικούς µήνες µε άτοµα µε βαριά νοητική στέρηση, πολλά από τα οποία έχασαν το σχετικό επίδοµα,
γιατί εκτιµήθηκε αυθαίρετα το νοητικό τους επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Μου έχει µεταφερθεί ότι ένα από τα στοιχεία που θα υπάρχουν
στο ενιαίο µητρώο για τους δικαιούχους των αναπηρικών επιδοµάτων είναι ένας κωδικός του ΚΕΠΑ που θα αντιστοιχεί σε γνωµάτευση για τον προσδιορισµό της αναπηρίας.
Ισχύει ότι το µητρώο θα περιλαµβάνει τέτοιον κωδικό; Και, αν
ναι, τι θα γίνει µε τα άτοµα µε σοβαρή αναπηρία που έχουν πιστοποιηθεί εφ’ όρου ζωής παλαιότερα από τις υγειονοµικές επιτροπές των πρώην νοµαρχιών;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν πειράξαµε κανένα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, πολλοί έχουν πειραχτεί. Εάν δείτε τι γίνεται στις επιτροπές των ΚΕΠΑ, συνάδελφοι
γιατροί είναι πιο τροϊκανοί και από τους πραγµατικούς τροϊκανούς όσον αφορά στα κριτήρια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα απαντήσω σε αυτό αµέσως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Να απαντήσετε.
Ειδικά ο καινούργιος ΚΕΠΑ, που έχει διαµορφωθεί το τελευ-
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ταίο χρονικό διάστηµα, έχει πάρα πολύ δύσκολα στοιχεία, προκειµένου να κρίνει η επιτροπή και να βγάλει κάποιον µε ποσοστό
αναπηρίας, είτε έχει καρδιολογικά είτε έχει άλλα προβλήµατα.
Ειλικρινά έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Τελειώνοντας, λοιπόν, εκτιµώ και
θέλω να σας επιστήσω...
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ναι, όµως, κυρία Τζούφη, βλέπουµε
την πραγµατικότητα. Βλέπουµε παιδιά µε νοητική υστέρηση, τα
οποία είναι πραγµατικά -και τα ξέρετε πολύ καλύτερα και από
εµένα- να ταλαιπωρούνται, να έχουν κοπεί και να µην παίρνουν
το επίδοµα νοητικής στέρησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, είµαι υποχρεωµένη να απαντήσω, γιατί τώρα έχει αρχίσει
να αναπτύσσεται µια φιλολογία, η οποία µάλιστα ξεκίνησε µε παρατηρήσεις και του κ. Συντυχάκη προηγουµένως, και δεν µπορούµε να το αφήσουµε να συνεχίζεται, διότι δηµιουργούµε σε
µια τεράστια οµάδα, τα άτοµα µε αναπηρία που είναι πάρα
πολλά, µεγάλη αγωνία και ανησυχία ως µη οφείλαµε.
Πρώτον, για να τελειώνει µέχρι εδώ, όπως ακριβώς τα άτοµα
µε αναπηρία έπαιρναν το ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ µε
βάση τον ΕΠΠΑ -Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Αναπηρίας- και
µε βάση την τριµελή επιτροπή, έτσι θα γίνεται από εδώ και
ύστερα, µόνο που ήδη όλα τα στοιχεία του ανάπηρου θα έχουν
µεταφερθεί στο ΚΕΠΑ ηλεκτρονικά, όλοι του οι φάκελοι, όλες
του οι εξετάσεις, ώστε να µην πηγαινοέρχεται ο άνθρωπος. Ένα
το κρατούµενο.
Δεύτερον, έχουµε όλες τις στατιστικές των τελευταίων ετών
από τα ΚΕΠΑ. Όπως ξέρετε τα ΚΕΠΑ είναι συνδεδεµένα µε ηλεκτρονικό σύστηµα που καταγράφει πόσες αιτήσεις έχει απορρίψει, πόσες έχει εγκρίνει. Θα σας τις φέρω στη Βουλή, αλλά ελάτε
και τα κόµµατα να δείτε εάν έχει µειωθεί ο αριθµός των αρνητικών απαντήσεων...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Θα έρθω εγώ, κυρία Υπουργέ. Θα
σας φέρω απαντήσεις.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βεβαίως.
Έχω όλα τα στατιστικά και ξέρω πλέον κεντρικά από το σύστηµα τι ποσοστό θετικών απαντήσεων ήταν από τα ΚΕΠΑ µέχρι
το 2015 και τι είναι από εδώ και ύστερα.
Αυτά που λέτε είναι ψεύδη και αυτή τη στιγµή δεν πρέπει να
διασπείρετε τέτοια αγωνία και τέτοιο ψεύδος στους αναπήρους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, στις οικογένειες των
αναπήρων να τα πείτε αυτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οι ανάπηροι
το ξέρουν, γι’ αυτό είπε ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ ότι θεωρούν
εξαιρετικά θετικό αυτό το νοµοσχέδιο. Εξαιρετικά θετικό! Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΣΑΜΕΑ, διαβάστε το χαρτί που µας κατέθεσαν και πάψτε να σπεκουλάρετε στο πιο ευαίσθητο και
δύσκολο θέµα, που είναι η αναπηρία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τα συλλυπητήριά
µου στην οικογένεια του Μάνου Μανωλάκου, ενός καλού αγωνιστή, ο οποίος αγωνιζόταν από διάφορα µετερίζια για πατρίδα,
θρησκεία και οικογένεια. Κι από ό,τι έδειξε η εµπειρία και η ζωή,
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µέχρις ενός σηµείου µάλλον αγωνιζόταν από λάθος µετερίζι εκεί
όπου τον πέταξαν σαν σκυλί κάποια στιγµή, γιατί πήγε σε κάποια
κηδεία, ενώ, αν είχε πάει στην κηδεία κάποιου κατσαπλιά, ενδεχοµένως να τον είχαν κάνει και Υπουργό.
Θα κάνω ένα πολύ µικρό σχόλιο για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ηµέρες στα Ίµια. Η µόνη απάντηση από την Κυβέρνηση
που µπορεί να ξεπλύνει τη, για δεύτερη φορά, ντροπή σε βάρος
της εθνικής κυριαρχίας, είναι µόνο αν ο Πρωθυπουργός µαζί µε
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µαζί µε τον Α/ΓΕΕΘΑ και λοιπούς
αξιωµατούχους πάνε και πιουν καφέ πάνω στις βραχονησίδες.
Οτιδήποτε άλλο είναι συνεχής υποχώρηση.
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο ακούσαµε κάποια στιγµή τον αγορητή του ΠΑΣΟΚ -ή όπως αλλιώς λέγεται, δεν ξέρουµε µε ποιον
ΑΦΜ παίζουν µπάλα αυτή τη στιγµή- να οµιλεί για τα µεγαλεία
του παρελθόντος και την κοινωνική πολιτική που ασκούσαν τότε.
Βέβαια, αν κρίνουµε από το αποτέλεσµα, µάλλον αυτή η κοινωνική πολιτική οδήγησε στην καταστροφή αυτού εδώ του τόπου.
Βέβαια, κοινωνική πολιτική είχε πει ότι ασκούσε και ο τέως Δήµαρχος Χαλκηδόνας, ο Παπαδόπουλος του ΠΑΣΟΚ, που εξόντωνε τους ηλικιωµένους και τους υφάρπαζε τις περιουσίες.
Ακούσαµε χθες –γιατί βλέπετε οι εξελίξεις τρέχουν και η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά- τον πανικό του κ. Γεωργιάδη που
στον τηλεοπτικό σταθµό «ΣΚΑΪ», που φώναζε κι έλεγε «µα, εγώ
δεν έδωσα 65 εκατοµµύρια στη “NOVARTIS”», αλλά τελικά έκαναν τις προσθέσεις εκεί επί τόπου και βρήκε ότι όντως είχε δώσει
65 εκατοµµύρια που όφειλε το κράτος στη «NOVARTIS».
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε τη µετεξέλιξη
του ΟΓΑ, ενός ασφαλιστικού φορέα, ο οποίος ήταν µέχρι τώρα
το αποκούµπι του αγροτικού κόσµου στα δύσκολα, βλέπουµε ότι,
δυστυχώς, µε τις διάφορες µνηµονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και λοιπών, οι
οποίοι συµµετείχαν τα τελευταία έτη, η κοινωνική, η αγροτική
πρόνοια µέσω του ΟΓΑ, σιγά σιγά, µε διάφορους τρόπους περικόπτεται ή εξαλείφεται. Διότι ο ΟΓΑ µαζί µε τους αγρότες ήταν
από τους στυλοβάτες της εθνικής οικονοµίας. Ήταν και στυλοβάτες του δηµογραφικού και άλλων σοβαρότατων ζητηµάτων.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν στην ιδιαίτερη πατρίδα µου και είµαι σίγουρος και από πληροφορίες που συλλέγουµε ότι το αντιµετωπίζουν σε πάρα πολλά
σηµεία της ελληνικής υπαίθρου. Στο Αρτεµίσιο Αρκαδίας λειτουργούσε ένα πρακτορείο ΕΛΤΑ µέσα σε ένα τοπικό καφενείο,
το οποίο εξυπηρετούσε διακόσιους πενήντα κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ηλικιωµένοι και πραγµατικά µπορούσαν
να κάνουν τη δουλειά τους άµεσα, χωρίς κανένα πρόβληµα, από
το να εισπράξουν συντάξεις µέχρι και κάποιες άλλες διαδικασίες
και εκκρεµότητες. Δυστυχώς, αυτό το πρακτορείο το παίρνουν
τα ΕΛΤΑ και τώρα οι κάτοικοι του Αρτεµισίου Αρκαδίας, όπως και
κάτοικοι άλλων µικρών χωριών, θα πρέπει να πηγαίνουν σε κάποια µεγαλύτερα χωριά, στην προκειµένη περίπτωση στο Λεβίδι,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι
ζουν µόνοι τους και δεν έχουν τίποτα απολύτως.
Έτσι, κύριοι της Κυβέρνησης, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, συνεχίζετε την προσπάθεια ερήµωσης της υπαίθρου. Αντί να παίρνετε µέτρα για να κρατάτε τον Έλληνα πολίτη στην ύπαιθρο, στα
χωριά, στα νησιά και αλλού, µε τις πρακτικές σας -που δυστυχώς
σας τις υποβάλλουν οι δανειστές µε τον έναν ή τον άλλον τρόποαποµακρύνετε τον κόσµο από την ύπαιθρο.
Φέρατε –βλέπουµε- και κάποιες τροπολογίες. Η τροπολογία
1478/104 δεν έχει αµιγώς ένα κοµµάτι. Το ένα κοµµάτι έχει να
κάνει µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και συµφωνούµε. Από ό,τι φαίνεται, όµως, τεχνηέντως και σκοπίµως, βάλατε µέσα και κάποια
ζητήµατα λαθροµεταναστών, έτσι ώστε να βρεθούν όλοι στο δίληµµα για το τι θα κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουµε, δυστυχώς, για ακόµη µία φορά και σε ένα νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε τα του αγροτικού κόσµου, να µπερδεύετε τους αγρότες µε τους λαθροµετανάστες. Αυτό, όπως και
πολλές άλλες τέτοιες παρόµοιες πρακτικές, δεν είναι καθόλου
σωστό και δεν νοµίζουµε ότι εξυπηρετεί τίποτα απολύτως.
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Θα έπρεπε ο ΟΓΑ ή η µετεξέλιξή του που, όπως λέτε, θα είναι
για καλό –αν και πολύ αµφιβάλλουµε γι’ αυτό- να ασχολείται µε
τα των αγροτών και όχι µε τα των λαθροµεταναστών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει
πραγµατικά θράσος για να τοποθετείται κάποιος απ’ αυτό το
Βήµα ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να λέει όλα αυτά τα θηριώδη ψέµατα, όσο αφορά
το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον.
Τι µπορεί, όµως, να περιµένει κανείς από µία Κυβέρνηση που
εξαπάτησε στο σύνολό της τον ελληνικό λαό, που είπε θηριώδη
ψέµατα όχι µόνο προεκλογικά, αλλά και µετεκλογικά; Αυτά τα
ψέµατα συνεχίζει ακόµα και σήµερα θρασύτατα, να κοροϊδεύει
και να εµπαίζει τους Έλληνες στο σύνολό τους.
Σήµερα -λυπάµαι που το λέω- στο µόνο που θα συµφωνήσω
µε την απούσα, κ. Φωτίου, η οποία αγνοεί την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και φεύγει την ώρα που µιλάει ο πρώην Υπουργός Εργασίας –και µου καταλόγισε τόσα πριν- έχω να πω το εξής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παρακαλώ, λείπει. Συµµορφωθείτε στον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα συµφωνήσω µαζί της στο ότι είναι ιστορικό το νοµοσχέδιο.
Και αυτή την ιστορικότητα θέλω να την ακούσουν σήµερα όλοι
οι Έλληνες πολίτες.
Γιατί είναι ιστορικό; Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
απευθύνοµαι σε εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, στον
αγροτικό κόσµο της χώρας µας-, σήµερα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µπαίνει πλέον σφραγίδα και υπογραφή κατάργησης
του ΟΓΑ. Ήταν ένας οργανισµός που διασφάλιζε συντάξεις, πρόνοια για τον αγροτικό κόσµο της χώρας µας. Ήταν ο οργανισµός
στον οποίο ο κ. Τσίπρας µετά τις εθνικές εκλογές είχε υποσχεθεί
ότι δεν θα πειραχτεί. Και θα επαναλάβω κάτι, για να γίνει συνείδηση και στους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είτε από άγνοια
είτε από συνειδητή επιλογή κάνουν ότι δεν γνωρίζουν και ότι δεν
κατανοούν αυτά τα πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακούγεστε, κύριε
Βρούτση, µη φωνάζετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής. Ο ΟΓΑ, ο οργανισµός ασφαλίσεων για τους αγρότες, ήταν ένας οργανισµός
που τον σεβάστηκε ακόµη και η τρόικα, οι θεσµοί.
Θυµίζω ότι το 2010 ο προκάτοχός µου, Ανδρέας Λοβέρδος,
στη συζήτηση τότε µε την τρόικα για τον καινούργιο ασφαλιστικό
νόµο και στις διευθετήσεις που έγιναν στον ν.3863, ακόµη και η
τρόικα αποδέχθηκε το αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρηθεί ο ΟΓΑ. Και µιλάω για τον προκάτοχό µου, δείχνοντας ότι
στην πολιτική πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια, σεβασµός
στο παρελθόν.
Όταν έγινα Υπουργός, το 2012, µε ρώτησε η τρόικα εάν η
άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ίδια. Και είπα ότι βεβαίως
είναι η ίδια. Θέλουµε διακριτή αντιµετώπιση, µια διακριτή µεταχείριση του πιο ευαίσθητου, του πιο ενδιαφέροντος κοµµατιού της
ελληνικής οικονοµίας, αυτών των ανθρώπων που ξυπνούν καθηµερινά και πάνε στα χωράφια και παλεύουν καθηµερινά για την
αγροτική γη.
Και διατηρήσαµε τον ΟΓΑ µε τη σύµφωνη γνώµη και της τρόικας –θεσµούς όπως τους λέτε εκλεπτυσµένα και ευγενικά και κάνετε συναντήσεις πλέον στο «Χίλτον» και όχι στα Υπουργεία,
πληρώνοντας τις συναντήσεις µε 1.500 ευρώ την ηµέρα. Αυτές
είναι οι διαφορές µας.
Σήµερα τι συντελείται; Συντελείται η οριστική κατάργηση του
ΟΓΑ µε σφραγίδα και βούλα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Αυτό που υποσχόταν προεκλογικά ο κ. Τσίπρας από τα τρακτέρ,
αυτό που υποσχόταν µετεκλογικά ο κ. Τσίπρας και όλη η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συναντούσατε
αγρότες, σήµερα παίρνει τέλος. Ο ΟΓΑ σήµερα τελειώνει τυπικά
και ουσιαστικά, χάνεται από κάθε κείµενο που γνωρίζαµε µέχρι
σήµερα.
Και σε τι µεταλλάσσεται; Μεταλλάσσεται πλέον σε ένα νέο
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ολέθριο περιβάλλον ασφαλιστικό, το οποίο θα το γνωρίσουν και
θα το βιώσουν ήδη οι αγρότες –ήδη το νιώθουν- από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς θα έρθουν οι νέες εξοντωτικές εισφορές, οι
οποίες θα είναι προσαυξηµένες 37% έως 61% για το 2018. Και,
δυστυχώς, αυτή η έκπτωση η φετινή του 15% εξαντλείται και
µέχρι το 2022 οι αυξήσεις αυτές θα φτάσουν το 61% ακόµα και
στα επιδόµατα από την Ευρώπη στις γεωργικές επιδοτήσεις που
αρνούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν υπάρχει λογική πάνω στις επιδοτήσεις να υπολογίζεται το εισόδηµα.
Φέρνετε στον αγρότη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Κυβέρνησης, τον πιο επώδυνο τρόπο αντιµετώπισης, ουσιαστικά κλείνετε
τα χωράφια τους, τους οδηγείτε εκτός αγροτικής γης. Αυτό θα
αρχίσουν να το βιώνουν έντονα από φέτος και φυσικά πιο έντονα
από του χρόνου, καθώς θα έρθει στο σύνολό της αυτή η εξοντωτική πολιτική σας για τον αγροτικό κόσµο της χώρας.
ΟΠΕΚΑ: οργανισµός εξαπάτησης αγροτών και κτηνοτρόφων,
αυτή είναι η «µετάφραση» που δίνω εγώ. Μη νοιάζεστε, όµως. Η
πολυδιαφηµισµένη κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω πως
έχει αποδοµηθεί στο σύνολο της κοινωνίας. Ούτε σας παρακολουθεί κανείς ούτε σας ακούει κανείς.
Συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσµοι. Ναι, είµαστε διαφορετικοί. Αυτό το οποίο εσείς επιδιώκετε µε την κοινωνική σας πολιτική -και πράγµατι είµαστε διαφορετικοί- είναι ένα άλλο
πολιτικό περιβάλλον, το οποίο καθοδηγεί την κοινωνία, την οικονοµία σε δύο πράγµατα: στη φτωχοποίηση και στον διχασµό της
κοινωνίας.
Επιδιώκετε µέσα από την πολιτική σας, τις ιδεοληψίες σας, να
µετατρέψετε την ελληνική κοινωνία σε µία κοινωνία επιδοµάτων,
τους ανέργους και τα νέα παιδιά της πατρίδας µας να βολεύονται µε ένα απλό επίδοµα και να βλέπουν τη δηµιουργία και να
αποµακρύνονται. Ναι, είµαστε διαφορετικοί, βλέπουµε τα πράγµατα πολύ διαφορετικά.
Για να δούµε, όµως, και στο θέµα της ευαισθησίας. Εσείς δεν
κόψατε το ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων; Δεν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ
και έκοψε σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους
το ΕΚΑΣ; Και κάποιοι Βουλευτές το έλεγαν και προϊόν φοροδιαφυγής. Αυτοί είστε.
Ή να δούµε το ζήτηµα το οποίο αφορά την εξέλιξη στην αγορά
εργασίας; Στις νέες προσλήψεις είναι 60-40 η σχέση ευέλικτων
µορφών απασχόλησης µε πλήρη απασχόληση. Έργο ΣΥΡΙΖΑ!
Και πάω και σε κάτι πιο σηµαντικό και πιο πρόσφατο και επίκαιρο. Ακούστε το, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περισσότερο να το
ακούσει ο ελληνικός λαός, που ήδη το ξέρει γιατί το βιώνει. Τα
νέα παιδιά της πατρίδας µας, αυτοί που πρέπει να δηµιουργούν,
που πρέπει να βρίσκουν θέσεις δουλειάς και εσείς τους εγγυάστε επιδόµατα φτώχειας και µιζέριας. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ, στοιχεία του Υπουργείου, όσον αφορά τις αµοιβές
στον µισθωτό τοµέα της οικονοµίας για τον Μάιο του 2017. Τα
στοιχεία είναι συντριπτικά, συντριπτικά τα αποτελέσµατα και οι
δείκτες. Για πρώτη φορά καθιερώνονται πλέον στη χώρα µας µισθοί βοηθήµατα των 327 ευρώ, µισθοί βοηθήµατα που υπολείπονται ακόµα και από τα επιδόµατα ανεργίας.
Εκεί καταντήσατε την αγορά εργασίας και τους Έλληνες, τους
ανέργους και αυτούς που θέλουν να βρουν µια θέση δουλειάς,
τα νέα παιδιά της πατρίδας µας, που φεύγουν κατά δεκάδες στο
εξωτερικό. Από το 2015 έως το 2016 η µελέτη που βγήκε δείχνει
ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η τάση αποµάκρυνσης από την Ελλάδα είναι τριπλάσια.
Το brain drain µε τον ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε. Καµµία ελπίδα, καµµία προοπτική. Αυτή είναι η άποψή σας, αυτή είναι η αντίληψή
σας, αυτή είναι η κοινωνική σας πολιτική. Δεν είµαστε ίδιοι. Διαφωνούµε. Θα τα ανατρέψουµε αυτά για το καλό των εργαζοµένων, για το καλό όλης της ελληνικής κοινωνίας. Θα ξαναφέρουµε
και πάλι το χαµόγελο και την ελπίδα, αυτή που εσείς κατακρεουργήσατε. Την αληθινή ελπίδα της δηµιουργίας, της προοπτικής, της περηφάνειας για τους Έλληνες. Τους Έλληνες που
θέλουν να δηµιουργήσουν, να φτιάξουν πλούτο, να δηµιουργήσουν οικογένεια, να µείνουν στον τόπο τους, να βρουν µια δουλειά εδώ µε αξιοπρεπή µισθό, για να µειωθεί η ανεργία
ουσιαστικά και όχι µε έναν τρόπο που είναι ακόµη και σήµερα καθηλωµένη στο 21,5% και τα αποτελέσµατα που βγήκαν από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργασία, όχι µόνο είναι αποκαρδιωτικά, αλλά είναι ντροπιαστικά για τη χώρα µας. Ουραγός η Ελλάδα στην αγορά εργασίας συγκριτικά µε όλη την Ευρώπη και
όχι µόνο είµαστε ουραγοί, αλλά αποκλίνουν όλοι οι δείκτες σε
επίπεδο µακροχρόνιας ανεργίας, σε επίπεδο ανεργίας, σε επίπεδο υποαπασχόλησης, σε επίπεδο µισθών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία, όταν έκλεινε το µάτι και χτυπούσε προεκλογικά το χέρι
του στην πλάτη των εργαζοµένων και των ανέργων και τους
έταζε θέσεις εργασίας. Τους έταζε αυξήσεις µισθών. Αυτή είναι
η πραγµατική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τρία χρόνια µετά, ναι, τρία χρόνια µετά µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλοι κατάλαβαν πλέον τι θα πει
ΣΥΡΙΖΑ και όλοι περιµένουν µία και µόνο µέρα, τη µέρα που θα
πάµε στις κάλπες, τη µέρα που θα οδηγηθούµε σε εκλογές, για
να σας ανταποδώσει ο ελληνικός λαός τη µεγάλη κοροϊδία, τη
µείωση της αγοραστικής του δύναµης, τη µείωση του βιοτικού
του επιπέδου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Στέφος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αµέσως µετά θα
πάρει τον λόγο ο κ. Βέττας και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας
Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Στέφο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θαυµάζω τα επίπεδα θράσους ορισµένων
εκ των οµιλητών, αλλά και ανησυχώ για την αµνησία τους.
Έχουν περάσει τρία χρόνια και νοµίζουν ότι ο ελληνικός λαός
έχει λησµονήσει τι ακριβώς έγινε το 2010 και ποιοι είναι αυτοί
που µας οδήγησαν στη χρεοκοπία, στην καταστροφή, στον πόνο,
στον όλεθρο. Έχει λησµονήσει τη χώρα ακριβώς που παρέδωσαν
στον ΣΥΡΙΖΑ το 2014 µε µια υγεία κατεστραµµένη, µε ένα σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας διαλυµένο, µε εργασιακές σχέσεις
τελείως διαλυµένες. Γιατί θέλω να θυµίσω ότι ο κ. Σαµαράς ήταν
αυτός που έφερε τον κατώτατο µισθό στους νέους στα 380 ευρώ
και στους µεγαλύτερους στα 420 ευρώ. Θέλω επίσης να σας θυµίσω ότι υποτιµάτε πάρα πολύ τον ελληνικό λαό, εάν νοµίζετε ότι
ξέχασε. Πώς ξέχασε, όταν κάθε εβδοµάδα και κάθε µήνα τον
απειλούσατε ότι δεν θα υπάρχουν συντάξεις στα µηχανήµατα
ανάληψης και ότι δεν θα υπάρχουν µισθοί, για να φορτώσετε
µέτρα και άλλα µέτρα;
Θέλω να σας θυµίσω τι ακριβώς έγινε στην υγεία, αλλά και να
θυµίσω στον ελληνικό λαό τι ακριβώς κάναµε εµείς, που προσπαθούµε τρία χρόνια να την ανορθώσουµε, να τη στήσουµε και να
δώσουµε νοσοκοµεία στον ελληνικό λαό, διορίζοντας γιατρούς,
νοσηλευτές και προσωπικό. Εµείς δώσαµε το δικαίωµα σε όλους
τους Έλληνες πολίτες, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας,
χωρίς χρώµα, θρησκεία, χρωµατοσώµατα, χωρίς διαφορετικότητα στην οµιλία να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στις δοµές
υγείας.
Θέλω να σας θυµίσω ότι εµείς είµαστε αυτοί που δώσαµε τη
δυνατότητα να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο φάρµακο. Τολµάτε και µιλάτε; Κλαίτε τον ΟΓΑ σήµερα, τον οποίο τον φτάσατε
στα όρια της χρεοκοπίας και τον τροφοδοτούσατε οικονοµικά
για να κουρεύετε συντάξεις και του οποίου ποτέ δεν φροντίσατε
την ανταποδοτικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τοποθετηθεί ο εισηγητής
µας και προφανώς θα µιλήσουν και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος αλλά και οι Βουλευτές µας επί της ουσίας. Άκουσα
την Υπουργό και αντιλαµβάνοµαι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο
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βήµα, ένα βήµα το οποίο θα εξορθολογήσει το σύστηµα πρόνοιας στη χώρα µας, ένα σύστηµα βαθιά διεφθαρµένο και διαπλεκόµενο, ένα σύστηµα µε άπειρους οργανισµούς, που κανένας
δεν ήξερε τι είναι, ένα σύστηµα που ήταν άντρο πελατειακών
σχέσεων.
Ακούγοντας όλη αυτή τη συζήτηση, σηµείωσα κάτι το οποίο
θέλω να σας πω και θα ήθελα, επίσης, να έχω δυο λεπτά ακόµη,
για να υποστηρίξω µια τροπολογία την οποία θα καταθέσω.
Ο Ντε Γκωλ έλεγε: «Δεν πειράζει που η διανόηση είναι αριστερά», αναφερόταν στη γαλλική διανόηση, «αρκεί να είναι η
Αστυνοµία δεξιά».
Προφανώς και δεν κάνω κανένα υπαινιγµό για την Αστυνοµία,
η οποία εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της µέσα στο Σύνταγµα και
τις επιταγές του και υπακούει βέβαια στην πολιτική ηγεσία. Παραφράζοντας όµως τον Ντε Γκωλ, θα ήθελα να πω το εξής, ότι
αυτό που σας ενοχλεί είναι το σύγχρονο, πολιτικό, κοινωνικό και
οικονοµικό σύστηµα της χώρας. Τι θέλω να πω µε αυτό; Δεν σας
πειράζει να υπάρχει αριστερή κυβέρνηση, όσο σας πειράζει που
ο κρατικός µηχανισµός θα πάψει να είναι καθεστωτικός, να είναι
τέτοιος όπως ακριβώς τον περιέγραψα πριν. Ακριβώς αυτό σας
ενοχλεί περισσότερο, γιατί δεν θα µπορείτε να λειτουργήσετε
µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Κυρία Υπουργέ, είναι τιµή για εσάς, τιµή για την Κυβέρνηση
και για εµάς που θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Ξέρουµε
όλοι πολύ καλά τι ακριβώς έγινε, τι έγινε µε τα προνοιακά επιδόµατα, τι προσπαθήσαµε εµείς όλα τα προηγούµενα χρόνια, πώς
εξακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι µπορούν να εξασφαλίσουν στέγη, τροφή, ρεύµα, νερό, σχολικά γεύµατα, ένα µικρό
βοήθηµα για να ζουν αξιοπρεπώς.
Ωστόσο, όµως, θα ήθελα να καταθέσω µια τροπολογία και να
παρακαλέσω να την κάνετε δεκτή. Η τροπολογία αφορά στη διασφάλιση του αφορολόγητου, του ανεκχώρητου και του ακατάσχετου του επιδόµατος εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης
των ανέργων. Τι ακριβώς συµβαίνει; Το επίδοµα εκπαίδευσης ή
επαγγελµατικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι
αφορολόγητο. Προτείνεται να είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, να µην δεσµεύεται και να µην
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο
Δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και
να µην υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Ποιους αφορά αυτό; Αφορά κατά βάση όσους από τους ανέργους συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Κατά βάση, αυτοί οι άνθρωποι αναφέρονται
σε πληθυσµιακές οµάδες νέων ανέργων, µακροχρόνια ανέργων,
ανέργων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και ανέργων
γυναικών, που πλήττονται περισσότερο επαγγελµατικά από την
οικονοµική κρίση.
Δεδοµένης της ευαισθησίας της Κυβέρνησης, των δειγµάτων
γραφής που µέχρι τώρα έχουµε δείξει και αναγνωρίζονται από
τον ελληνικό λαό και θα αναγνωριστούν και όταν φθάσουµε στις
κάλπες, παρακαλώ πολύ να κάνετε δεκτή την τροπολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βέττας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, πότε θα πω εάν θα την κάνω δεκτή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Στο τέλος, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς ρωτάτε,
κυρία Υπουργέ;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πότε θα δηλώσω εάν την κάνω ή όχι δεκτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εάν είστε έτοιµη,
και τώρα ακόµη ή µετά από έναν-δυο οµιλητές µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
Έχετε τοποθετηθεί για τις άλλες τροπολογίες;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μπορείτε κάποια
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στιγµή, στην εξέλιξη της διαδικασίας, επί όλων των τροπολογιών
να τοποθετηθείτε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να υποστηρίξω µια τροπολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µιλήσετε µετά
τον κ. Βέττα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βέττα, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Βασικός µισθός µειωµένος κατά 22%
για τους πάνω από είκοσι πέντε ετών, κύριε Βρούτση. Για τους
νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών µείωση 32%. Παγωµένες ωριµάνσεις, µείωση κατά τριών µηνών η µετενέργεια των κλαδικών,
οριοθέτηση διάρκειας των συλλογικών συµβάσεων. Αυτά ξέρετε
ποιανού όνοµα και υπογραφή έχουν από κάτω, κύριε Βρούτση;
Ξέρετε ποιος έχει υπογράψει σε όλα αυτά, την κατάργηση των
επιδοµάτων, τη µείωση των µισθών;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Εσείς, κύριε Βρούτση. Η δική σας υπογραφή είναι, αγαπητέ κύριε Βρούτση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ψεύδεσθε! Ντροπή σας! Είσαι και ψεύτης και άσχετος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είσαι ψεύτης και άσχετος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Βέττα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Μπορεί να είµαι αυτό που λέτε, αλλά
επαγγελµατίας πολιτικός δεν υπήρξα, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να µην
καταγράφεται τίποτα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Προφανώς συζητάµε για µια δυναµική
µετάβαση του ΟΓΑ σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κοιτάξτε, όµως, δεν είναι µετάβαση
µόνο. Είναι αποκατάσταση της δικαιοσύνης, κυρία Υπουργέ.
Είπατε πολύ σωστά πριν για το κράτος της Φρειδερίκης. Αυτό
το κράτος βόλεψε κάποιους. Αυτό το κράτος βοήθησε κάποιους,
όχι βεβαίως τους δικαιούχους, αλλά αυτούς οι οποίοι κερδοσκόπησαν και αισχροκέρδησαν πάνω στον πόνο του ελληνικού λαού.
Προφανώς και είναι θέµα διαφάνειας, και προφανώς και είναι
θέµα σεβασµού των δικαιωµάτων. Αυτή, λοιπόν, η πρωτοβουλία
-προφανώς και άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και τέτοιου είδους διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις- θέλει να ισορροπήσει και να
εκσυγχρονίσει τη χορήγηση κοινωνικών παροχών µε τα κίνητρα
για εργασία. Προφανώς και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι το θεµέλιο της κοινωνικής συνοχής.
Είχα σκοπό να διαβάσω µερικά άλλα πράγµατα, που αφορούσαν εκθέσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το
έτος 2016, αλλά θα προχωρήσω παραπέρα, γιατί νοµίζω πως
έχουµε σπουδαιότερα πράγµατα να πούµε.
Κατηγορούµαστε από τον κ. Βρούτση, από έναν άνθρωπο, ο
οποίος επέλεξε και ο οποίος άφησε σε αυτή τη χώρα ως Υπουργός να υπάρχουν εννιακόσιοι πενήντα περίπου τρόποι απονοµής
συντάξεων.
Δεσµευόµαστε, λοιπόν, σήµερα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε
να προάγουµε τους βασικούς όρους της κοινωνικής ισότιµης συνύπαρξης για το σύνολο των πολιτών.
Θεωρείται ορθό και βεβαίως είναι και δίκαιο ένα µεγάλο τµήµα
του κοινωνικού πλούτου να επιστρέφει στους αληθινούς παραγωγούς του, δηλαδή σε αυτούς που συνεργάζονται είτε ως µισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούµενοι για να το παράγουν.
Ακούσαµε, βεβαίως, για τον µεγάλο πόνο της Νέας Δηµοκρατίας για τους αγρότες. Προφανώς και ήταν προνοιακός ο χαρακτήρας του ΟΓΑ για εσάς. Προφανώς και για εσάς δεν
αποτέλεσε έναν κύριο ασφαλιστικό φορέα, που ο άνθρωπος θα
είχε και υγειονοµική περίθαλψη αλλά και αξιόλογη -θα έλεγα-
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σύνταξη. Προφανώς και ήταν προνοιακό. Βόλευε πάρα πολλά
πράγµατα.
Υπάρχουν, λοιπόν, κατηγορίες µελών της κοινωνίας που βρίσκονται εκτός σχέσεων εργασίας και αυτό πρέπει να το έχουµε
στο µυαλό µας είτε είναι ανήλικοι είτε είναι ηλικιωµένοι, ανήµποροι -οι ευπαθείς οµάδες που όλοι γνωρίζουµε. Οπότε, τµήµα
αυτού του κοινωνικού πλούτου πρέπει να διασφαλίζει και τη δική
τους υπόσταση.
Ο δεύτερος λόγος που το παρόν νοµοσχέδιο τάσσεται υπέρ
της αλληλεγγύης είναι η έγνοια που έχουµε -και νοµίζω ότι την
έγνοια αυτή την έχει ο ίδιος ο ελληνικός λαός- να προστατευτεί
η κοινωνική υπόσταση όλων από προβλεπτές απειλές, όπως είναι
η φτώχεια, η ανεργία, τα γηρατειά, η ασθένεια και η αµάθεια.
Δεν θέλω να µιλήσω περισσότερο για το νοµοσχέδιο, έχουν
ακουστεί πάρα πολλά πράγµατα. Θέλω να δώσω, όµως, µερικά
στοιχεία, τα οποία ίσχυαν πριν το 2015.
Κατά την πιλοτική εφαρµογή του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος -για να δείτε τις δυσκολίες και τη σηµασία της ψηφιοποίησης που φέρνουµε εµείς δυστυχώς για πρώτη φορά σε αυτή
τη χώρα- το 2014 καταδείχθηκαν οι ανεπάρκειες και η διοικητική
αδυναµία της τότε κοινωνικής διοίκησης, τόσο σε εθνικό όσο και
τοπικό επίπεδο. Οι περισσότερες από τις τριάντα δύο χιλιάδες
αιτήσεις, εκ των οποίων το 38% έγινε από γυναίκες και το 62%
από άντρες, υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους αιτούντες µε τη
συνδροµή φίλων λογιστών. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
γιατί είχε ως συνέπεια να παρουσιαστεί σωρεία λαθών.
Ταυτόχρονα, το κεντρικά ελεγχόµενο ηλεκτρονικό σύστηµα
καταγραφής έπεφτε πολύ συχνά και έβγαινε εκτός λειτουργίας,
µε αποτέλεσµα να εντείνονται τα λάθη και να εµφανίζονται πολλά
κενά ή λάθη στα στοιχεία που δηλώνονταν στις αιτήσεις.
Συνολικά, από τα ΚΕΠ συµπληρώθηκε µόνο το 2% και από
τους δήµους το 13,4%, ενώ παρατηρήθηκαν πολύ µεγάλες αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά των αιτούντων από δήµο σε δήµο.
Τα αναφέρω όλα αυτά, για να δούµε πόσο σηµαντική είναι η
ψηφιοποίηση και πόσο αυτή η ψηφιοποίηση δίνει διαφάνεια, δίνει
αποτελεσµατικότητα και δίνει -αν θέλετε- τα χρήµατα εκεί που
πραγµατικά ανήκουν.
Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, να µην καταχραστώ τον
χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, είχαµε υποσχεθεί στην κ. Παπανάτσιου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να είστε σύντοµος
σας παρακαλώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να αποκαταστήσω την αλήθεια. Διότι σε
αυτή την Αίθουσα περισσεύει υποκρισία, το ψέµα και οι ανακρίβειες, κύριε Πρόεδρε. Εκπλήσσοµαι για την αµάθεια του κ.
Βέττα, ο οποίος παρέθεσε µία σειρά από στοιχεία, τα οποία
πράγµατι αποτελούν µειωτικές καταστάσεις για τους εργαζόµενους της χώρας. Λυπάµαι, όµως, που τα απέδωσε σε εµένα. Ποτέ
δεν έκανα αναφορά ως Υπουργός γι’ αυτά τα στοιχεία στον προκάτοχό µου. Ήταν καταστάσεις που κληρονόµησα. Προσέξτε,
όµως, την υποκρισία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στην Κυβέρνηση, υποσχόµενος ότι όλα αυτά
που ανέφερε ο κ. Βέττας θα τα ανατρέψει. Και τι έκανε; Όχι µόνο
δεν τα ανέτρεψε, αλλά τα επιδείνωσε. Έφερε τις οµαδικές απολύσεις –στις οποίες αντιστάθηκε η προηγούµενη κυβέρνησηανεξέλεγκτες µε υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έκανε µόνο αυτό.
Έφτασε το µισθό στα 327 ευρώ. Αυτά να τα ακούνε οι εργαζόµενοι. Ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι µε 327 ευρώ. Βέβαια, δεν είναι κοινωνική πολιτική και ούτε τη συµµεριζόµαστε,
κύριε Πρόεδρε, το ότι καταργούνται –καταργήσατε ήδη- τα επιδόµατα για πολύτεκνους και τρίτεκνους. Πού είναι το δηµογραφικό;
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι καταργήσαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταργήθηκαν τα επιδόµατα τριτέκνων, πολυτέκνων για χιλιάδες, οι οποίοι διαµαρτύρονται.
Σίγουρα δεν είναι κοινωνική πολιτική µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο, το ότι ανοίγετε το παράθυρο για να χρηµατοδοτείτε ανεξέλεγκτα τις µη κυβερνητικές οργανώσεις χωρίς έλεγχο. Και
σίγουρα δεν είναι κοινωνική πολιτική από πέρυσι µέχρι φέτος να
έχετε διορίσει είκοσι επτά χιλιάδες νέους υπαλλήλους στο δηµόσιο και να έχετε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε
492 εκατοµµύρια. Γυρίσαµε στις εποχές του «είσαι φίλος του ΣΥΡΙΖΑ, έλα να σε διορίσω».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση,
ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σε αυτά είµαστε αντίθετοι. Είµαστε αντίθετοι µε την αδιαφάνεια, µε τη διαφθορά, µε το κράτος που γυρίζει την Ελλάδα πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Παπανάτσιου για να υποστηρίξει την τροπολογία της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τοποθέτησή µου αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1477 και ειδικό αριθµό 103. Με το πρώτο άρθρο και µε την παράγραφο 1 της πρώτης προτεινόµενης διάταξης αναδιατυπώνεται η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017 -είναι ο
νόµος για τον εξωδικαστικό µηχανισµό στήριξης- προκειµένου
να εξειδικευθούν περισσότερο οι προβλεπόµενες σε αυτή ρυθµίσεις για λόγους νοµικής ασφάλειας και καλύτερης εφαρµογής.
Εδώ, θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι προς αποφυγή τυχόν
αµφιβολίας, οι ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δεν επηρεάζονται από την προτεινόµενη τροποποίηση, η οποία εξάλλου
εναρµονίζεται πλήρως µε το περιεχόµενο αυτών, ενώ παράλληλα
προβλέπεται ρητά η αναλογική εφαρµογή τους και για οφειλές
βεβαιωµένες στη φορολογική διοίκηση υπέρ τρίτων.
Η δεύτερη διάταξη τροποποίησης της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και της παραγράφου 50 του άρθρου
72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αφορούν βελτιώσεις
νοµοτεχνικής φύσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να ξεκινήσω την οµιλία µου απ’ όσα συµβαίνουν τις
µέρες αυτές στα ζητήµατα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και
γενικότερα, στη συµπεριφορά της Τουρκίας.
Χθες, είχαµε µία σύσκεψη στον χώρο του Κινήµατος Αλλαγής
και ταυτιστήκαµε όλα τα κόµµατα στο ότι στην ανακοίνωσή µας
πρέπει να ξεκινήσουµε –άλλες φορές θα ήταν ως εκ περισσούαπό την αναγκαία σήµερα τοποθέτηση ότι δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία κατά το Διεθνές Δίκαιο, κατά τις διεθνείς συνθήκες,
σύµφωνα µε όλα τα νοµικά κείµενα ότι τα Ίµια αποτελούν ελληνικό έδαφος. Και αυτή την αναντίρρητη αλήθεια συστηµατικά η
Τουρκία προσπαθεί να την αλλοιώσει µε συµπεριφορές από τις
προηγούµενες δεκαετίες, χωρίς να τα καταφέρει. Και ποτέ δεν
θα τα καταφέρει.
Πέρασε η όλη ιστορία αυτή προς αποφυγή πολέµων σε µια θεωρία δική τους γκρίζων ζωνών, ισχυρισµών ότι «αυτά δεν είναι
δικά σας», όχι όµως και σε ισχυρισµούς ότι αυτά είναι δικά τους.
Και τα τελευταία χρόνια βλέπουµε µία κλιµάκωση της στάσης
τους, η οποία είναι αδικαιολόγητη, η οποία είναι παράνοµη και η
οποία, πέραν των ισχυρισµών Βουλευτών, Υπουργών, τώρα πια
και του Υπουργείου Εξωτερικών τους, συνοδεύεται και από την
παρουσία στρατιωτικών τους δυνάµεων.
Καταδικάζουµε την Τουρκία, καταδικάζουµε τη στάση της και
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υπογραµµίζουµε ότι αυτή η συµπεριφορά δεν αντιµετωπίζεται µε
επιπολαιότητες ούτε µε τα λάθη της εξωτερικής πολιτικής, όπως
αυτά προέκυψαν από την επίσκεψη Ερντογάν, τη µεγαλειώδη
αυτή επίσκεψη, µε τα µεγάλα πολιτικά αποτελέσµατα που µέραµέρα, βδοµάδα-βδοµάδα µετά από αυτή βλέπουµε την επιδείνωση των σχέσεών µας µε την Τουρκία. Αλλά αυτά τα έχουµε
πει. Αυτό που πρέπει να υπογραµµιστεί αυτή τη στιγµή είναι ότι
µε επιπολαιότητες αυτά τα προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται και
οι επιπολαιότητες τα τελευταία τρία χρόνια, ειδικά σχετικά µε τα
Ίµια, ήταν πάρα πολλές και συνεχίζουν να είναι πάρα πολλές.
Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο σε αυτό. Είναι µεγάλο
το θέµα. Θα έχουµε την ευκαιρία να το συζητήσουµε τις επόµενες εβδοµάδες, αφού ισορροπήσουν τα πράγµατα σε σχέση µε
την παράνοµη πρακτική της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Τώρα για το σχέδιο νόµου, επειδή η συζήτηση είναι ενιαία, µε
προβληµατίζει το πώς θα τοποθετηθώ, γιατί δεν ξέρω αν έχετε
δει το κείµενο της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών, αλλά
σας λέει πολλά και δεν θέλω να χάσω χρόνο από τον χρόνο που
έχω, επισηµαίνοντας θέµατα τα οποία σας θέτει και έχουν να κάνουν και µε τις διατυπώσεις του λόγου. Θα κάνω µία-δύο µόνο
επισηµάνσεις στην πορεία της οµιλίας µου, ελπίζοντας ότι τα
άλλα πρακτικά θέµατα που σας λέει να τα έχετε δει και να τα
έχετε βελτιώσει.
Θέλω να µείνω, όµως, σε κάτι που συγκροτεί την αρχή του
σχεδίου νόµου, στο θέµα της ψηφιοποίησης και δεν θα κάνω δική
µου αναφορά, παρά µόνο θα παραπέµψω σε όσα ειπώθηκαν από
τον συνάδελφο Δηµήτρη Κωνσταντόπουλο που έκανε και την εισήγηση στην επιτροπή. Είπε ο συνάδελφος ότι είναι θετικό να
µεταβαίνουµε στην εποχή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των
βάσεων του νέου φορέα, του ΟΠΕΚΑ, µε αυτές τις βάσεις δηλαδή της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ.
Στάθηκε ο Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος θετικά πάνω σε ό,τι
συγκροτεί την αρχή του σχεδίου νόµου και αυτό το αντιπαραβάλλω και το σχετίζω µε µια συζήτηση που θα έχουµε εδώ την
Τρίτη και την Τετάρτη, µε τη δική σας συµπεριφορά, όταν ερχόταν στην Αίθουσα αυτή το θέµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που όχι µόνο το καταψηφίζατε, αλλά µιλάγατε και για το
φτηνό φάρµακο του λαού, υπερασπιζόµενοι ό,τι υπερασπιζόσασταν τότε. Εµείς δεν είµαστε εσείς.
Σε αυτό που είναι σχετικά µε το θέµα της ψηφιοποίησης θετικό, είπε ο συνάδελφος και verbatim επαναλαµβάνω αυτά που
είπε ότι «η στάση µας είναι θετική».
Για τα υπόλοιπα τα σχετικά µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα φάρµακα και τον ΕΟΠΥΥ και ό,τι άλλο σχετίζεται µε
τις τελευταίες αθλιότητες, θα τα πούµε την Τετάρτη.
Τώρα το σχέδιο νόµου, όµως, δεν έχει µόνο φιλοσοφία, δεν
έχει µόνο γενική αρχή, έχει και γενικά θέµατα. Εγώ παίρνω
αφορµή για να αγορεύσω από µία τοποθέτηση συναδέλφου της
Πλειοψηφίας. Είπε στην επιτροπή: «Ανάπτυξη σηµαίνει για µας
ανάπτυξη κοινωνικά δίκαιη, κοινωνικά αποδεκτή και κοινωνικά ανταποδοτική, ανάπτυξη για πολλούς µε σεβασµό στο περιβάλλον
και τις εργασιακές σχέσεις, µε την ανάπτυξη ενός ισχυρού κράτους κοινωνικής προστασίας». Αυτά είπε ότι σηµαίνει για εσάς
της Πλειοψηφίας.
Κι εγώ βλέπω στην πολιτική της τριετίας σας µείωση του αφορολογήτου, διαδοχικές περικοπές συντάξεων -τις έχουµε δει
πολλές φορές εδώ και είναι υπερδιπλάσιες αυτών που έγιναν στα
πρώτα χρόνια των µνηµονίων-, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
σε αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες, κατάργηση του
ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους, µείωση πολυτεκνικών επιδοµάτων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, κατάργηση συντάξεων
χηρείας ή µικροδιορθώσεις στην ούγια, µετά από τις διαµαρτυρίες των κοµµάτων, της κ. Γεννηµατά, τη δική µας πρόταση
νόµου και πάνω από όλα των ανθρώπων που τους ενδιέφεραν
αυτές οι ανάλγητες πολιτικές σας.
Και δεν θέλω τώρα να απευθυνθώ συγκεκριµένα στον συνάδελφο, αλλά ρωτάω: Μέσα του είναι ισορροπηµένος, όταν εκφράζει αυτή τη θέση αρχής; Πού το βρήκε το κοινωνικό κράτος;
Εγώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Γιάννη Βρούτση γι’ αυτό που
συγκροτεί τη στρατηγική σας τελικά µετά από τρία χρόνια.
Σωστά το είπατε, συνάδελφε. Δεν διστάζω να συµφωνήσω,
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όταν κάτι το ακούω σωστά µε οποιονδήποτε, αλλά ειδικά µε
εσάς, που έχετε και την εµπειρία του Υπουργείου.
Κοιτάξτε, κυρία Φωτίου. Αντιµετωπίζαµε από την πρώτη στιγµή
που έσκασε η κρίση ένα δίληµµα, τι πρότυπο –το λένε οι σύγχρονοι µοντέλο, εµένα µου αρέσει η ελληνική λέξη- οικονοµίας θα
φτιάξουµε κατά τη διάρκεια της κρίσης, ώστε να λειτουργήσει
µετά.
Όσον αφορά το εισαγόµενο πρότυπο, ειδικά από συγκεκριµένες πτυχές αντιλήψεων που δεν έχουν να κάνουν µε σοσιαλδηµοκρατία και µε νεοφιλελευθερισµό, αλλά έχουν να κάνουν µε
συγκροτηµένες κρατικές απόψεις στην Ευρώπη και οπωσδήποτε
στην Αµερική, αντιµετωπίζαµε την εισήγηση για πρότυπο κοινωνίες των δύο πέµπτων, τριών πέµπτων, τεσσάρων πέµπτων, κοινωνίες πάντως, οι οποίες έχουν και ένα πέµπτο, δύο πέµπτα,
δυόµισι πέµπτα, ανθρώπους αδύναµους να µπουν στην οικονοµία και στην κοινωνική ζωή του τόπου που τους αντιµετωπίζουν
µε επιδόµατα.
Αυτό το πρότυπο απορρίπταµε και το απορρίπταµε συνειδητά.
Το ότι διατηρούσαµε το ΕΚΑΣ, κάνοντας προσπάθειες να βρούµε
ισοδύναµα σε άλλους τοµείς, ήταν µια πολύ συνειδητή προσπάθεια να µην περάσουµε στην κοινωνία των επιδοµάτων, να µη ζήσουµε αυτά τα οποία µας µεταφέρονται από τη διανόηση των
κρατών που έχουν αυτή την εµπειρία, ακόµα και από την τέχνη,
από το θέατρο, από τον κινηµατογράφο.
Προσπαθούσαµε να κρατήσουµε ψηλά µια κοινωνία των µεσαίων στρωµάτων, των περισσοτέρων δηλαδή σχετικώς ή περισσότερο ευχαριστηµένων. Παλεύαµε γι’ αυτό και τα καταφέραµε
τουλάχιστον µέχρι το 2014 να κρατηθεί αυτό και να αποκρούσουµε καταργήσεις του ΕΚΑΣ, να αποκρούσουµε την κοινωνία
των επιδοµάτων, να κάνουµε τον καλό δηλαδή, για να αναπτύξουµε µια συγκεκριµένη σχέση µε κάποιο κοµµάτι του εκλογικού
σώµατος.
Είναι λάθος, από πάνω µέχρι κάτω, αυτή η πολιτική την οποία
ακολουθείτε: εισφορές σαν φόρος, φορολογία στο µάξιµουµ και
για όσους καθίστανται απόβλητοι της ζωής ένα επιδοµατάκι για
να πει µια καλή κουβέντα για εµάς και να είναι σχετικώς ευχαριστηµένος.
Αυτό είναι λάθος πρότυπο και θα πρέπει να ανατραπεί αµέσως
µόλις φύγετε από τη διακυβέρνηση του τόπου. Θα είναι δύσκολο,
γιατί τα πράγµατα παγιώνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Όµως,
θα είναι µια προσπάθεια που θα πρέπει να αποδώσει για να γυρίσει η Ελλάδα στα µέτρα της -όχι σε πράγµατα υπερβολικά- σε
µια χώρα η οποία θα έχει µια κοινωνία πλειοψηφική κοινωνία ευχαριστηµένων.
Τώρα, θέλω να σας κάνω ορισµένες ερωτήσεις. Αυτά που λέτε
-γιατί τα διάβασα, δεν ήµουν εδώ, δεν είµαι και µέλος της επιτροπής πια- για τα όσα συµβαίνουν στα κέντρα κοινότητας τα ξέρετε καλά; Είστε εποπτεύων Υπουργός. Οφείλετε να τα ξέρετε.
Η ενηµέρωση που έχετε από τις υπηρεσίες σας είναι επαρκής;
Έχετε µιλήσει µε τους εργαζόµενους του πρώτου πυλώνα του
εθνικού µηχανισµού, που είναι τα κέντρα κοινότητας; Σας έχουν
αναφέρει τα πραγµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην
καθηµερινή τους λειτουργία;
Γνωρίζετε, για παράδειγµα, ότι η πλατφόρµα ή το σύστηµα
διασταυρώσεων των τριών µητρώων, στο οποίο αναφερθήκατε,
δεν υφίσταται σε κανένα από τα διακόσια κέντρα κοινότητας
ούτε καν πιλοτικά, αλλά οι υπάλληλοι έχουν ακουστά ότι κάποια
στιγµή αυτό θα γίνει; Έτσι λένε. Κάνω λάθος; Τόσο λάθος κάνω;
Ποια είναι η αλήθεια;
Γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι των κέντρων κοινότητας καταναλώνουν, όπως µας λένε, το 90% του χρόνου τους να διεκπεραιώνουν αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης;
Τέλος, γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι δρουν υποστηρικτικά των
κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, υλοποιώντας ήδη υπάρχουσες
κοινωνικές πολιτικές των δήµων; Δηλαδή µέσα στα ίδια προσπαθείτε να κινηθείτε.
Έχουµε ένα πλεονέκτηµα σε αυτή τη συζήτηση και την κριτική
που σας ασκούµε. Έχουµε το πλεονέκτηµα ότι εµείς ψηφίσαµε
τα κέντρα κοινότητας και το θυµάµαι σαν τώρα και σε εποχές
πολύ πιο σκληρές σε ό,τι αφορά τις αντιπαραθέσεις µέσα στη
Βουλή. Τα ψηφίσαµε και τα στηρίξαµε, γιατί στηρίζουµε τον
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θεσµό. Όµως, δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη δυσλειτουργία τους ούτε να τη στηρίζουµε και αυτή και να κάνουµε ότι
δεν καταλαβαίνουµε.
Φροντίστε, λοιπόν, να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους έχετε µιλήσει, γιατί αλλιώς εµείς µπορούµε να πούµε ως Αντιπολίτευση ότι αυτά που κάνετε χαρακτηρίζονται από
µεγαλοστοµίες που δεν γίνονται ποτέ πράξη, από την αφαίρεση
εισοδήµατος -προφανώς αυτό προκύπτει από παντού- από την
οικοδόµηση πελατειακών δικτύων -το λέω πιο ευγενικά από ότι
ειπώθηκε πριν- και από µια διοικητική ακαταστασία.
Αυτά είναι που πρέπει να είναι το µέληµά σας, ώστε όταν θα
παραδώσετε τα κέντρα κοινότητας, να έχουν µια σχετικά αποδοτική λειτουργία και παρουσία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω την αγόρευσή µου µε µια
επισήµανση: Είναι ζήτηµα εµπειρίας και προσωπικής δυνατότητας να κρατάς ψηλά τον αντιπολιτευτικό σου τόνο, να είσαι αυτός
που πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι µέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να κοιτάς τους πολιτικούς σου αντιπάλους, ξεχνώντας
ορισµένα άλλα πράγµατα όταν ασκείς τα καθήκοντά σου.
Τηρώ αυτόν τον κανόνα και στην πολιτική µου ζωή, αλλά και
στην επαγγελµατική µου ζωή, ως δικηγόρος. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι ξεχνάω τι συµβαίνει, ενώ εγώ αγορεύω γι’ αυτά. Και, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, σας υπόσχοµαι ότι την Τετάρτη, όταν θα
έρθει η ώρα της αγόρευσής µου, κάτι ποντίκια θα τρέχουν για
να κρυφτούν, αλλά δεν θα κρύβονται!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, θα ήθελα να κάνω τρεις ανακοινώσεις προς το Σώµα:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το ελληνικό σχολείο Γκέτεµποργκ
και Μπορός Σουηδίας.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
εξήντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών,
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν σήµερα, 15-2-2018, σχέδια
νόµων:
1. «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή
«Άρτα-Πρέβεζα»».
2. «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και των εταιρειών “Total E&P Greece B.V”, “Edison
International S.p.A.” και “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία”
για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος».
3. «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
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χερσαία περιοχή «Αιτωλοακαρνανία»».
4. «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει η κ. Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι η ελληνική
Κυβέρνηση ψύχραιµα, αποφασιστικά και νηφάλια πορεύεται και
αντιµετωπίζει την προκλητικότητα και τις επιθετικές ενέργειες εκ
µέρους της Τουρκίας σε θάλασσα, στον εναέριο χώρο, στην κυπριακή ΑΟΖ, µε στόχο την αποκλιµάκωση της έντασης, χρησιµοποιώντας όλους τους δυνατούς δρόµους επικοινωνίας και
αντιµετώπισης και νοµίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι µαζί.
Όσο για τις επιπολαιότητες, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Λοβέρδος, απλώς να θυµίσω παλαιότερες τοποθετήσεις, όπως το
«Βυθίσατε το Χόρα» ή την παραλίγο σύγκρουση το 1996 και την
ανάγκη µετά να ευχαριστήσουµε τις Μεγάλες Δυνάµεις.
Προχωρώ, πιστεύοντας ότι υπάρχει µια προσπάθεια να συνεννοηθούµε µεταξύ µας µε τον ορθό λόγο. Και θα παραθέσω εισαγωγικά για µια ακόµη φορά τα στοιχεία της εκτόξευσης της
φτώχειας στην πατρίδα µας.
Σήµερα θα έλεγα ότι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ήταν
πιο κοντά στην αλήθεια. Παλαιότερα είχαµε ακούσει ότι αυτή η
Κυβέρνηση εκτόξευσε τη φτώχεια κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες.
Σήµερα ο κ. Μηταράκης, αφού καταθέσαµε πολλές φορές
τους σχετικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, χρησιµοποιώντας τους, µίλησε για µείωση κατά 0,9%. Αυτά, βεβαίως, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν στα προγράµµατα του 2014 - 2015, δηλαδή στον
νόµο για την ανθρωπιστική κρίση και στην πιλοτική µόνο εφαρµογή του ΚΕΑ. Όµως, εν πάση περιπτώσει, αναγνώρισε ότι µε τις
προσπάθειες αυτές της Κυβέρνησης και όχι µε τη γενικευµένη
εφαρµογή των πολιτικών µπορέσαµε -χωρίς να είµαστε βεβαίως
περήφανοι, διότι ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των συµπατριωτών µας βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας- να έχουµε µια µικρή
µείωση της φτώχειας και πραγµατικά είµαστε πολύ στενοχωρηµένοι που αυτό αντιπροσωπεύει ένα πολύ µικρό ποσοστό στην
παιδική φτώχεια.
Οι πολιτικές αυτές θα συνεχιστούν από ένα Υπουργείο το
οποίο σε αυτή την κατεύθυνση έχει διαθέσει πολλούς κρίσιµους
πόρους και θα καταθέσω ξανά, επίσης, τα στοιχεία ότι το 2015,
επί kυβέρνησης Σαµαρά, το ποσό για την κοινωνική πρόνοια ήταν
780 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2017 ξεπέρασε το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και µε τα αντίµετρα το 2019 ο προϋπολογισµός προβλέπεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είµαι υποχρεωµένη, επίσης, να τονίσω ξανά λόγω της τοποθέτησης του κ. Βρούτση ότι το 2018 προσθέσαµε από την επισκόπηση των δαπανών -αυτή η «ανίκανη» Κυβέρνηση- 315 εκατοµµύρια ευρώ αποκλειστικά για το παιδί, για να αυξηθούν κατά 40%
το σύνολο των οικογενειακών επιδοµάτων για ζεστά σχολικά γεύµατα, αλλά και για επέκταση των βρεφονηπιακών σταθµών. Αυτά
για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Έρχοµαι στην παρούσα θεσµική παρέµβαση. Ειπώθηκε από
όλους πόσο κρίσιµο είναι η έλλειψη µιας ενιαίας αρχής απονοµής
προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, επιδοµάτων και οικονοµικών
ενισχύσεων µέσα από ένα ενιαιοποιηµένο και επικαιροποιηµένο
µητρώο δικαιούχων, µε προσπάθεια να ενηµερωθεί ο πληθυσµός
και να έχει άµεση προσβασιµότητα σε αυτές τις παροχές, να γλυτώσει από την πολυνοµία και την αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας. Το πόσο κρίσιµο
είναι αυτό το αίτηµα και αυτός ο φορέας για τον κόσµο των ανθρώπων µε αναπηρία ειπώθηκε µε πολλούς τρόπους και δεν
θέλω να επιµείνω.
Θέλω, όµως, να πω ότι είναι ένα σηµαντικό βήµα -διότι ειπώθηκε εδώ ότι απλώς δίνουµε επιδόµατα- για τον αναγκαίο µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης και του τρόπου άσκησης
της κοινωνικής πολιτικής, για ένα σύστηµα ανίχνευσης, καταγρα-
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φής και άµεσης ικανοποίησης των πραγµατικών αναγκών, για την
αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων. Ο ηλεκτρονικός φάκελος
είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Θέλω εδώ να µιλήσω και για την τροπολογία που καταθέτει το
Υπουργείο, που επίσης είναι σηµαντική. Σε αυτή την πιλοτική µελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου καταργείται το παράβολο των
46 ευρώ το οποίο υπάρχει, όπως έχει καταργηθεί και για τους δικαιούχους του ΚΕΑ και το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό και
υπάρχει µια τάση να καταργηθεί για όλους τους ανθρώπους που
θα καταφεύγουν σε αυτές τις υπηρεσίες.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το µοντέλο έχουµε βάλει έναν κεντρικό
οργανισµό, που είναι ο ΟΓΑ, ένας φορέας µε πολύχρονη εµπειρία για να µπορέσει να την υλοποιήσει, ενσωµατώνοντας νέα αντικείµενα και υπηρεσίες, αλλά χρησιµοποιώντας τις δοµές του
µε την πανελλαδική του διάρθρωση, αλλά και τους ανθρώπους
του µε την πολύ µεγάλη εµπειρία.
Επιτρέψτε µου εδώ να πω δυο κουβέντες για τον παλιό ΟΓΑ ειπώθηκε από πολλούς- και την απώλειά του. Ήταν σηµαντική η
ίδρυσή του. Τι έκαναν, όµως, οι προηγούµενες κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Είχαν φροντίσει να εξαιρεθεί
από τη ρύθµιση του ν.3863/2010, γεγονός που σήµαινε ότι οι
αγρότες δεν θα λάµβαναν βασική παροχή, αφού αυτή έβαινε µειούµενη σταδιακά έως το 2026, οπότε και θα καταργούταν τελείως. Επίσης, ο ίδιος φορέας είχε υποστεί κούρεµα από το PSI
ύψους πάνω από 0,5 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Τι έκανε ο «ανίκανος» ΣΥΡΙΖΑ; Ενσωµάτωσε µέσα στον ΕΦΚΑ
τις ανάγκες του ΟΓΑ και έτσι δεν υπάρχει µείωση στις κύριες
συντάξεις του ΟΓΑ. Ο αγρότης µπορεί να απολαµβάνει τις ίδιες
παροχές µε τους άλλους ασφαλισµένους και επίσης εξασφαλίζεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, όχι η κατώτερη, αλλά σαν
βάση υπολογισµού µαζί µε την ανταποδοτική και για τους αγρότες. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά θέµατα στον αγροτικό κόσµο που
τα ξέρουν εκείνοι πολύ καλύτερα από εµάς.
Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι µου προκαλεί κατάπληξη η
προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να πει ότι η Κυβέρνηση αφαιρεί µέσω
των κέντρων κοινότητας αρµοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κέντρα κοινότητας είναι ενταγµένα στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων. Βεβαίως, έχουν στελεχωθεί από
εκπαιδευµένα στελέχη µε διαδικασίες ΑΣΕΠ και µε µοριοδότηση
εµπειρίας και ως εκ τούτου δεν είναι Συριζαίοι ή κοµµατικός
στρατός, αφού είχαν προσληφθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Έχουν, λοιπόν, οι δήµοι ένα σηµαντικό πραγµατικό εργαλείο
ψηφιακής εποχής και βεβαίως θα χρειαστεί από εκεί και πέρα περαιτέρω εκπαίδευση. Όµως, ο µηχανισµός υπάρχει και µάλιστα
ταυτόχρονα υπάρχει και ενιαίος ελεγκτικός µηχανισµός για
πρώτη φορά µε κώλυµα εντοπιότητας.
Εποµένως καλούµε τουλάχιστον τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη να καταλάβει αυτή τη συγκεκριµένη απάντηση, διότι είπαµε
ότι και εκεί που δεν υπάρχουν αυτά τα κέντρα κοινότητας θα
υπάρχουν πιστοποιηµένοι υπάλληλοι των κοινωνικών υπηρεσιών
του δήµου. Και αφού, όπως καλώς είπαν, τα ψήφισαν, περιµένουµε τη θετική τους ψήφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζούφη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα ζητήµατα της διαπλοκής για
τις ΜΚΟ, διότι νοµίζω ότι µόνο µε ψυχολογικούς µηχανισµούς
προβολής µπορεί κανείς να δώσει ερµηνεία. Και νοµίζω ότι η αρµόδια Υπουργός απάντησε πλήρως σε αυτό το θέµα.
Και κλείνω συµπερασµατικά –και ευχαριστώ για την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε- λέγοντας ότι θεωρώ ότι η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση, όπως είπε
και η Υπουργός, για την αναδιοργάνωση του τοµέα κοινωνικής
αλληλεγγύης, χωρίς καµµία διαµεσολάβηση στα κρίσιµα σηµεία
της διαδικασίας απόδοσης των επιδοµάτων. Καταργεί τις πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος και δίνει στα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα την αξιοπρέπεια που τους αντιστοιχεί στην
επαφή τους µε το κράτος.
Η επικαιρότητα, άλλωστε, της υπόθεσης την οποία συζητάµε,
της «NOVARTIS», καθιστά απολύτως αναγκαία την προώθηση
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παρεµβάσεων θεσµικής θωράκισης του συστήµατος κοινωνικής
προστασίας, αλλά και της υγείας, ώστε να κλείσουν εκείνα τα παράθυρα που µπορεί να εκθρέψουν φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής σε όλα τα στάδια της σχέσης του κράτους µε τον πολίτη.
Η σηµερινή Κυβέρνηση διαθέτει την πολιτική βούληση, έχει
βάλει ως κορυφαίο στόχο την πάταξη της διαφθοράς, αλλά και
των θεσµικών ανεπαρκειών που έχει αυτό το κράτος. Περιµένουµε να προχωρήσουµε µε κάθαρση, εξυγίανση αλλά και πολιτική σταθερότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο; Τι ακριβώς θέλετε; Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έκανα µία αναφορά στη γνωµοδότηση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών και τηρώντας τον χρόνο µου δεν έκανα
µετά αυτό που είπα, δηλαδή παρέλειψα να κάνω µια επισήµανση.
Μπορώ να την κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο, γιατί είναι η σειρά του κ. Καραγιαννίδη να µιλήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας κάνει µία σειρά από παρατηρήσεις, πολλές εκ των οποίων είναι φραστικές, που για τα νοµικά,
όµως, έχουν µια σηµασία για αυτόν που θα ερµηνεύσει τον κανόνα.
Ωστόσο, θέλω να επισηµάνω δύο περιπτώσεις για δευτερόλεπτα.
Η πρώτη αφορά τους εργαζοµένους µε το status του ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που σας λέει ότι δεν φθάνει µια δική
σας αναφορά για να καλυφθούν. Πρέπει αυτό να ρυθµιστεί και
µε παρέµβασή σας στο κείµενο του νόµου. Δείτε τη, είναι η παρατήρηση επί του άρθρου 9.
Και το δεύτερο, για το οποίο δεν µπορεί να υπάρξει αντίρρηση,
είναι ότι σας κάνει επισήµανση για τα άρθρα 5 και 6 ότι γίνεται
αυτό το λάθος, ότι γίνεται ένα µπέρδεµα ανάµεσα στις αρµοδιότητες της Βουλής. Η Βουλή αναθεωρεί τον Κανονισµό της, αλλά
µόνο µέσω των διαδικασιών αναθεώρησης του Κανονισµού, όχι
µε απλό νόµο.
Εδώ κάνετε παρεµβάσεις στον Κανονισµό της Βουλής. Δεν δικαιούσθε. Άρα πρέπει να κάνετε κάποιες συµπληρώσεις τις
οποίες σας υποδεικνύει. Σας παρακαλώ τα άρθρα 5 και 6 να τα
ξαναδείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε την εισήγηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Νοµίζω ότι αυτή η περίοδος της αντιπολίτευσης της Νέας Δηµοκρατίας πρέπει να είναι η πιο ευχάριστη για τους εισηγητές νοµοσχεδίων. Έχουν µια προκάτ οµιλία, την οποία διανθίζουν µε
πολιτικά σχόλια επικριτικά για την Κυβέρνηση. Η εισήγηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αν ήταν έκθεση, αν είχε γραφεί ως έκθεση
σε σχολείο, θα είχε πάρει από «0» έως «2», γιατί το 98% των
πραγµάτων που είπε ο εισηγητής δεν αφορούσαν το νοµοσχέδιο.
Είναι κατανοητό αυτό, γιατί δεν σας ενδιαφέρει το νοµοσχέδιο,
γιατί χάνετε δουλειά, αλλά πολύ περισσότερο είναι κατανοητό
γιατί από τους δεκαεννιά οµιλητές που έχουν εγγραφεί για να µιλήσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεκαεπτά οµιλητές και η Νέα Δηµοκρατία
έχει έναν οµιλητή.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για
τον συγκεκριµένο νόµο! Έχουµε δει εξάλλου στο παρελθόν πόσο
«προνοιακά» σκεφτόταν η Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό που µας ενδιαφέρει, όµως, αυτή τη στιγµή είναι ο νόµος,
ο οποίος, κατά την άποψή µου, κάνει µία τοµή που λίγοι νόµοι
έχουν κάνει από τη Μεταπολίτευση και µετά σε αυτή τη χώρα. Ο
νόµος αυτός αναγνωρίζει πλέον συγκεκριµένα επιδόµατα και τα
κάνει γνωστά στους πολίτες.
Πρώτον, να ρωτήσω τη Νέα Δηµοκρατία εάν ήξεραν µέχρι τις
31 Δεκεµβρίου του 2014 πόσα επιδόµατα έδιναν. Ούτε ένα δεν
γνώριζαν, γιατί σε περιόδους κυρίως προεκλογικές τους ενδιά-
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φερε να χαϊδεύουν κοινωνικές οµάδες και να τους δίνουν ευκαιριακά επιδόµατα. Εξ ου, λοιπόν, και φτάσαµε στα περίπου εκατόν
πενήντα επιδόµατα. Κανένας από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, αν τον ρωτούσε κανείς ακόµα και σήµερα, δεν θα ήξερε
ποια είναι αυτά.
Δεύτερον, γνωρίζετε πόσα ιδρύµατα έχει αυτή η χώρα τα
οποία χρηµατοδοτούσατε; Γνωρίζετε πόσα χρήµατα δίνατε σε
αυτά τα ιδρύµατα; Αξιολογήσατε ποτέ τα χρήµατα που δίνατε σε
αυτά τα ιδρύµατα; Η απάντηση είναι πολύ εύκολη: Όχι, όχι και
όχι.
Είναι, λοιπόν, ως εκ περισσού να γίνεται κριτική για το τι κάνει
αυτή η Κυβέρνηση. Αυτή η Κυβέρνηση συγκροτεί έναν µηχανισµό που έχει επίδραση στην κοινωνία, στον ίδιο τον µηχανισµό
και στην Κυβέρνηση, στη σηµερινή Υπουργό αλλά και σε όποιον
Υπουργό θα ακολουθήσει τα επόµενα χρόνια. Το έχετε διανοηθεί
αυτό;
Σήµερα, λοιπόν, η πολιτεία µπορεί να ελέγχει πόσα επιδόµατα
δίνει, σε πόσους ανθρώπους, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές
και κοινωνικές οµάδες, ώστε να κάνει και δηµιουργικές πολιτικές
που θα λύνουν τα προβλήµατα που γεννούν αυτούς τους ανθρώπους ώστε να παίρνουν αυτά τα επιδόµατα.
Αυτή είναι η λογική µας. Δεν είναι επιδοµατική λογική. Εµάς
µας ενδιαφέρει ο κοινωνικός αποκλεισµός να πάψει, όχι να τον
συντηρούµε επ’ άπειρον. Γνωρίζουµε ότι στον καπιταλισµό δεν
θα πάψει ποτέ, αλλά τουλάχιστον να µικρύνει όσον το δυνατόν
περισσότερο. Το κοινωνικό δίχτυ προστασίας δεν είναι µία πρόταση που τη γράφουµε στα χαρτιά. Είναι αυτός ο νόµος. Με
αυτόν τον µηχανισµό και µε αυτή την προσπάθεια γνωρίζουµε
πλέον ποιοι άνθρωποι έχουν πέσει στο καναβάτσο και προσπαθούµε όχι απλώς να τους βοηθήσουµε, αλλά να τους δώσουµε
διεξόδους.
Μικρή παρένθεση: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν πολύ χαρούµενη µε τα κέντρα κοινότητας, γι’ αυτό και δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική στο να ισχύσει αυτό. Τώρα βέβαια που αρκετοί
δήµαρχοι έχουν ανακαλύψει πόσο καλό είναι αυτό, κάνουν µε
«ταρατατζούµ» εγκαίνια και βγάζουν δελτία Τύπου, χωρίς να λένε
ότι είναι µέτρο αυτής της Κυβέρνησης και βοηθά την κοινωνία.
Πάµε, λοιπόν, στα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας
δεν δίνουν µόνον πληροφορίες στους πολίτες για το ποια επιδόµατα δικαιούνται. Δίνουν και συµβουλές, τους δίνουν διεξόδους.
Στους Ροµά, µια κοινωνική οµάδα πολύ αποκλεισµένη στη χώρα
µας για πολύ συγκεκριµένους λόγους, δίνουν τη βοήθεια για να
ξεφύγουν από το «κάνω επτά παιδιά για να πάρω επιδόµατα».
Τους βοηθούν να έρθουν σε επαφή µε την παιδαγωγική κοινότητα και να ενταχθούν στην κοινωνία. Ποτέ δεν σας ενδιέφεραν
αυτά, γιατί εσείς την κοινωνία τη βλέπετε ως εκλογική πελατεία:
«Να σου δώσω 100 ευρώ σήµερα, για να µε ψηφίσεις αύριο».
Αυτό λοιπόν παύει σήµερα. Παίρνουµε την «πελατεία» και από
εσάς και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και κανένας Βουλευτής δεν βρήκε το θάρρος να έρθει να πει µία επικριτική κουβέντα γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Έχετε µόνον τον εισηγητή σας,
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, που περί άλλα τυρβάζει, και
έναν Βουλευτή που ήρθε και µίλησε. Θα µας πείτε κάτι γι’ αυτό;
Θα κάνετε µια κριτική, όπως κάνουν τα υπόλοιπα κόµµατα -είτε
συµφωνούµε είτε διαφωνούµε- αλλά εποικοδοµητική κριτική, που
µπορεί να συµβάλει στο να διορθωθούν και πράγµατα. Θα το κάνετε εσείς; Όχι. Δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει µόνον να
µην χάσετε τους πελάτες σας. Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι
τους χάσατε τον Ιανουάριο του 2015 και αυτό θα συνεχίζει εσαεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δέδες από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ορίστε, κύριε Δέδε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που
µου δίνετε τον λόγο. Θα ήθελα, όµως, να σας παρακαλέσω να
µου υπενθυµίζετε να µη φωνάζω, γιατί ο ήχος της Αιθούσης είναι
λιγάκι πιο έντονος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε, αλλά δεν σας άκουσα. Μου ζητάτε να έχετε
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περισσότερο χρόνο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, λέω για τον ήχο της
φωνής µου. Επειδή ο ήχος της Αιθούσης είναι πολύ έντονος και
κουράζει τους ακροατές, αν υπερβαίνω τον ήχο και φωνάζω δηλαδή, καλό είναι να µου πείτε να µιλάω λίγο χαµηλότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν έχει να κάνει
τόσο µε την ένταση της φωνής του οµιλούντος. Τεχνικά είναι στο
κατώτατο όριο εκποµπής, από ό,τι µε ενηµέρωσαν.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αισθάνοµαι ιδιαιτέρως χαρούµενος και ευτυχής που ανήκω σε
αυτή την Κοινοβουλευτική Οµάδα, η οποία καλείται να συζητήσει
και να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί; Διότι αυτή τη στιγµή
φαίνεται -και φαίνεται σε όλον τον κόσµο, αλλά η Αντιπολίτευση
δεν το έχει καταλάβει ακόµα- πόσο βαθιά κοινωνικό είναι αυτό
το νοµοσχέδιο και πόσο ανταποκρίνεται στα διαχρονικά αιτήµατα
του ελληνικού λαού. Αυτή η Κυβέρνηση έστησε και προσπαθεί
ακόµα περισσότερο να στήσει αυτό το κοινωνικό κράτος, το
οποίο απωλέστηκε στον καιρό των µνηµονίων. Εµείς αυτή τη
στιγµή προσπαθούµε να στηρίξουµε όχι µόνο αυτό το κοινωνικό
κράτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και να το βάλουµε
σε σωστά θεµέλια µε δικαιοκρατικό τρόπο, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να απολαµβάνουν τα ίσα.
Η εκτεταµένη, λοιπόν, προσπάθεια ανασυγκρότησης του
τοµέα κοινωνικής αλληλεγγύης, που επιχειρεί η κυβέρνησή µας
και ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας, συνεχίζεται σήµερα µε
την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία. Η σύλληψη για το νέο
προνοιακό κράτος, το νέο σύγχρονο κράτος κοινωνικής προστασίας, µετουσιώνεται σε πράξη µε τον µετασχηµατισµό του ΟΓΑ,
που δεν ενσωµατώθηκε στον ΕΦΚΑ, σε ΟΠΕΚΑ, ως δεύτερο πυλώνα του ψηφιακού προνοιακού κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης, µετά τον εθνικό µηχανισµό των διακοσίων σαράντα
κέντρων ενηµέρωσης των πολιτών για επιδόµατα και παρεχόµενες υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.
Η διασύνδεση µεταξύ ΟΠΕΚΑ και κέντρων κοινότητας έρχεται
να ικανοποιήσει την κοινωνική απαίτηση, προκειµένου να σπάσουν εκείνα τα δεσµά που κρατούσαν τον πολίτη όµηρο των πελατειακών σχέσεων και της γραφειοκρατικής πολυνοµίας, γύρω
από την παροχή των προνοιακών επιδοµάτων και υπηρεσιών. Η
διαφάνεια που εξασφαλίζει το εργαλείο του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στη συναλλαγή µε τον πολίτη, χωρίς καµµία διαµεσολάβηση, είναι µια εξέλιξη που καθυστέρησε αρκετά να
εφαρµοστεί στον τόπο µας, αποτυγχάνοντας να διασφαλίσει
τους όρους κοινωνικής φροντίδας µε ισότιµη πρόσβαση και ενιαίους κανόνες που, κατά γενική οµολογία, έχουµε ανάγκη σήµερα.
Καθηµερινά βρισκόµαστε σε θέση αναµετάδοσης του κυβερνητικού έργου, εφόσον είναι πρόδηλη η σκοπιµότητα των συστηµικών µέσων να αποκρύψουν το παραγόµενο έργο, λησµονώντας
ταυτόχρονα το υπεύθυνο έργο της ενηµέρωσης που έχουν αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό και τον ρόλο που διαδραµατίζουν αυτά στα δηµοκρατικά καθεστώτα. Είναι πραγµατικά
ευχάριστη η θέση µας, όταν µιλάµε για τόσο σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που βελτιώνουν την καθηµερινότητα των πολιτών.
Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το αριστερό µας αποτύπωµα
το οποίο θα κληθούµε να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό µέχρι
το τέλος της κυβερνητικής µας θητείας. Συνεπώς έχοντας στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, ευελπιστούµε ότι ο ΟΠΕΚΑ θα καλύψει όλο το φάσµα υλοποίησης των πολιτών, που σχεδιάζονται
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με τη διοικητική οργάνωση εννέα κεντρικών διευθύνσεων και
εννέα περιφερειακών διευθύνσεων, στις έδρες των αντίστοιχων
περιφερειών, αλλά και µε διακόσιους εβδοµήντα πέντε υπαλλήλους, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί για πρώτη φορά ένα
τόσο σηµαντικό τεχνολογικό βήµα στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης για την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων και τους
δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε σκοπό την απόδοση των επιδοµάτων στους πραγµατικούς δικαιούχους σε σταθερές ηµεροµηνίες. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτηµα των ατόµων µε αναπηρία για
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απόδοση των προνοιακών επιδοµάτων την ίδια µέρα κάθε µήνα,
δίχως να υποµείνουν τον γολγοθά γραφειοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να έχω µια µικρή ανοχή.
Η απουσία ενός ενιαίου µητρώου των δικαιούχων όλων των
κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, η ελλιπής ενηµέρωση του
πληθυσµού αναφοράς, η έλλειψη ενός πληροφοριακού συστήµατος, η πολυνοµία και αλληλοεπικάλυψη των σχετικών προγραµµάτων, συνιστούσε τον µονόδροµο αδιεξόδου και θα ήταν
αδιανόητο να µην αντιµετωπιστεί επαρκώς στο πλαίσιο θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισµού, που συνιστά κυβερνητική δέσµευση µε όραµα την ανάπτυξη, µε αλληλεγγύη στις ευπαθείς
οµάδες και τη δίκαιη κατανοµή του οφέλους, που θα προκύψει
από αυτήν.
Δεν θέλω να προχωρήσω άλλο. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η κ. Θεανώ Φωτίου ανέφερε στην εισαγωγική συνεδρίαση -και µάλιστα το επανέλαβε και σήµερα- ότι
το νέο σύστηµα κοινωνικής προστασίας δεν είναι µνηµονιακό.
Είναι όλο δικής µας αντίληψης και σύλληψης. Αναλαµβάνουµε,
λοιπόν, την ταυτότητα αναδιοργάνωσης όλου του προνοιακού
συστήµατος.
Σχεδόν, λοιπόν, µια εβδοµάδα πριν είχαµε την επίσκεψη εδώ
του Επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί και µας έδωσε δύο σηµαντικά µηνύµατα: Το πρώτο είναι για την έξοδο από τα µνηµόνια και το
δεύτερο για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Επίσης, όπως
ανακοίνωσε µόλις χθες, δεν χρειάζεται να µπούµε σε πιστοληπτική γραµµή στήριξης. Αναφέροµαι σε τούτο, διότι θεωρώ το
εναρκτήριο σηµείο σήµερα της οµιλίας της κυρίας Υπουργού ως
τη σοβαρότερη ένδειξη ότι η χώρα µας επιστρέφει σιγά-σιγά,
αλλά σταθερά, στη νοµοθετική της ικανότητα.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µιλήσω
και για την αντιπολιτευτική δεινότητα της Αντιπολίτευσης -και κυρίως της µείζονος Αντιπολίτευσης- η οποία τελευταίως έχει µια
ένταση. Αυτό ο αντιπολιτευτικός οίστρος, που την έχει πιάσει τελευταίως, δεν σταµατά ακόµα και σε αυτό το κοινωνικό νοµοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα αποφέρει πολλά πράγµατα στον
ελληνικό λαό.
Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες που ακούνε και την Κυβέρνηση, αλλά και την Αντιπολίτευση θα αξιολογήσουν αυτή τη
στάση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µιλάµε για ένα ακόµα
νοµοσχέδιο που έρχεται να απαλύνει τις συνέπειες των καταστροφικών πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων. Παρ’
όλα αυτά, τι ακούσαµε; Για άλλη µια φορά, ήρθε εδώ η Αντιπολίτευση, κουνούσε το δάκτυλο και έλεγε: «όχι επιδοµατική πολιτική» και «δεν ασκεί καλή κοινωνική πολιτική η Κυβέρνηση». Μα,
από πού προήλθε η ανάγκη για κάποια µέτρα επιδοµατικής πολιτικής; Από την καταστροφή των πολιτικών τους. Για παράδειγµα, όταν πήραν την ανεργία από το 9% και την πήγαν στο
28%, δεν πρέπει κάποιος να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους
που έµειναν χωρίς δουλειά;
Δηλαδή, τι θα κάνουµε; Θα ακολουθήσουµε τη δική τους ευαισθησία; Όταν ρωτήθηκε κάποια στιγµή κορυφαίος Υπουργός
τους σε κανάλι -αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω, έχει µείνει
βαθιά χαραγµένο στη µνήµη µου- για το τι θα κάνουν οι πολίτες
που δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα έξοδά τους, γύρισε και
είπε: «Ας πουλήσουν τα σπίτια τους». Αυτή είναι η ευαισθησία;
Αυτή ήταν η ευαισθησία τους απέναντι στους πολίτες! Σε αντίθεση µε αυτή την Κυβέρνηση η οποία προσπαθεί και πραγµατικά
έχει καταφέρει και στηρίζει τους πολίτες. Σιγά-σιγά σηκώνει τη
χώρα στα πόδια της. Σιγά-σιγά παίρνει µπρος η οικονοµία.
Ενώ στα δικά τους χρόνια η ανεργία διαρκώς ανέβαινε -όπως
είπαµε νωρίτερα από το 9% την πήγαν στο 28%- σε σταθερά ανοδικούς ρυθµούς για πέντε χρόνια, για πρώτη φορά, τα χρόνια
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που κυβερνά αυτή η Κυβέρνηση, η ανεργία µειώθηκε. Από το
28% κατάφερε και την πήγε στο 20%. Ξέρετε κάτι; Από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς ειπώθηκε ότι η Ελλάδα είχε για πρώτη
φορά τους υψηλότερους ρυθµούς µείωσης της ανεργίας. Και µιλάµε για το 2017.
Οι εκπρόσωποι των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης χρησιµοποίησαν εκφράσεις, όπως τη λέξη «φτωχοποίηση». Φτωχοποίηση
είναι αυτό που έκαναν εκείνοι, που µείωσαν δηλαδή το ΑΕΠ κατά
25%. Αυτή ήταν η ικανότητά τους!
Προσέξτε! Στη Συρία στα πέντε χρόνια πολέµου το ΑΕΠ µειώθηκε 28%, όσο µείωσαν αυτοί το ΑΕΠ. Αυτές είναι οι ικανότητές
τους. Και ζητάνε και πάλι να τους εµπιστευθεί ο ελληνικός λαός.
Όχι! Ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη, έχει και γνώση.
Μιλάνε για επιχειρηµατικότητα. Ποια επιχειρηµατικότητα; Από
πού την ξέρουν την επιχειρηµατικότητα; Διακόσιες πενήντα δύο
χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν. Κι όσες δεν έκλεισαν, φρόντισαν
και της έστελναν στο εξωτερικό. Ακόµα και η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.»
στη Θεσσαλονίκη, που είναι το 7% του συνόλου των εξαγωγών
της χώρας, έχει µεταφέρει τη φορολογική της έδρα στο Βέλγιο.
Ποιες ήταν οι ικανότητές τους; Και τώρα τι κάνουν; Κουνούν το
δάκτυλο; Εκτός αν το δάχτυλο το κουνούν στον καθρέφτη. Τότε,
βεβαίως, το κουνούν στον εαυτό τους, µπας και συνέλθουν κάποια στιγµή.
Ξέρετε, µια επιχειρηµατικότητα είχαν στηρίξει αυτά τα κόµµατα, την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα τύπου «SIEMENS»,
τύπου «NOVARTIS» που θα συζητήσουµε την άλλη εβδοµάδα. Είµαστε η µόνη χώρα στην οποία η «SIEMENS» δεν πλήρωσε κανένα πρόστιµο. Και όλα αυτά δεν θα αποκαλύπτονταν αν δεν
έµπαιναν στη µέση οι Ηνωµένες Πολιτείες. Κι ό,τι αποκαλύφθηκε
δεν αποκαλύφθηκε χάρη σε αυτούς, αλλά χάρη στις Ηνωµένες
Πολιτείες και τις έρευνες που έκαναν. Στη «SIEMENS», για το θεαθήναι µπήκε κάποιο πρόστιµο. Αν θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι,
συζητήθηκε να µπει στη «SIEMENS» ένα πρόστιµο της τάξεως
των 2 δισεκατοµµυρίων. Αυτό, µετά από διαπραγµατεύσεις, κατέβηκε στα 60 εκατοµµύρια σε υλικό ή σε επενδύσεις, τις οποίες
θα συζητούσε η «SIEMENS» αν θα τις έκανε. Τόσο ακριβοδίκαιη
ήταν! Και στο τέλος δεν πλήρωσε τίποτα. Αυτή ήταν η αντιµετώπιση. Αυτή ήταν! Και η επιχειρηµατικότητα την οποία ξέρουν είναι
αυτή η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το συµπέρασµα είναι ότι ο ελληνικός λαός,
επειδή έχει γνώση, τους έβαλε στην αντιπολίτευση και θα τους
κρατήσει για αρκετά χρόνια. Διότι, τελικά, το να είναι στην αντιπολίτευση ωφελεί και τους ίδιους, γιατί θα µάθουν σιγά-σιγά βλέποντας απ’ αυτή την Κυβέρνηση, αλλά ωφελεί και τη χώρα και
τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεµελιώδης προτεραιότητα της
Κυβέρνησης ήταν και παραµένει η ενίσχυση και θωράκιση της
κοινωνικής προστασίας. Αποδεδειγµένα στηρίζει νοµοθετικά τις
πιο ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες και όσους έχουν πληγεί περισσότερο από τη µακροχρόνια κρίση εξαλείφοντας φαινόµενα κακοδιαχείρισης των κοινωνικών πόρων στον εξαιρετικά κρίσιµο
τοµέα πολιτικής, αυτόν της κοινωνικής πολιτικής. Οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης µε εισαγωγή παρεµβάσεων,
όπως η διανοµή µέρους του πρωτογενούς πλεονάσµατος του
έτους 2017, είχαν ακριβώς τον ίδιο στόχο: τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
συµπεριλαµβάνει αναγκαίες και επείγουσες ρυθµίσεις, καθότι ο
ΟΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη
χώρα µας. Το νοµοσχέδιο έχει κύριο θέµα του την αναµόρφωση
και µετατροπή του τµήµατος του ΟΓΑ, που δεν ενσωµατώθηκε
στον ΕΦΚΑ, σε έναν νέο ενιαίο φορέα απόδοσης προνοιακών επιδοµάτων, παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος παίρνει
τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Αυτός ο φορέας
θα αποτελεί ένα ενιαίο και σύγχρονο διοικητικό σχήµα και θα διαχειρίζεται ένα σύστηµα ανίχνευσης των πραγµατικών αναγκών
του πληθυσµού, επαναδιαµόρφωσης των πολιτικών κοινωνικής
αλληλεγγύης αλλά και διαχείρισης των πόρων που διατίθενται
για τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού.
Απόλυτα, λοιπόν, θετική διάταξη για την κοινωνία, που σχε-
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δίασε και υλοποιεί το Υπουργείο, είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος
αναπήρου. Η µεγάλη αυτή αλλαγή θα συνεισφέρει ποικιλοτρόπως. Θα διευκολύνει και θα ελαφρύνει τους ανάπηρους συµπολίτες µας από συχνές µετακινήσεις σε διάφορες υπηρεσίες για
να αποδείξουν την αναπηρία τους και να διεκδικήσουν την προνοιακή παροχή, όπως συµβαίνει. Η διαδικασία αυτή τώρα απλοποιείται.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα δώσει τέλος στις χρονοβόρες και
επίπονες διαδικασίες για τα άτοµα µε αναπηρία. Επιτυγχάνεται,
όµως, και καλύτερος συντονισµός αρµόδιων φορέων και οργανισµών, εξαλείφεται η γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια και
νοµιµότητα, διότι δηµιουργείται πλέον ενιαίο µητρώο δικαιούχων
του ΟΠΕΚΑ, ούτως ώστε και ο πολίτης να παίρνει αµέσως την
απάντηση για το αν δικαιούται ή δεν δικαιούται το επίδοµα, αλλά
και το κράτος να γνωρίζει -ανά πάσα στιγµή- ποιοι έχουν υποβάλει αίτηση, ποιοι δικαιούνται προνοιακά επιδόµατα, σε ποιο ύψος
το δικαιούνται κ.λπ.. Και όλα αυτά ηλεκτρονικά.
Την ίδια ώρα που ο πολίτης ρωτάει, θα µεταβιβάζεται η πληροφορία στις δεκατρείς περιφέρειες και στο Υπουργείο, για να
εξακριβώνουµε τη νοµιµότητα των δικαιούχων αλλά και να
έχουµε εικόνα κάθε στιγµή, κάτι που θα µας βοηθήσει στην ορθή
διαχείριση των κρατικών πόρων.
Ας δούµε πώς θα γίνεται αυτό. Είδαµε στο διάγραµµα πώς
συνδέονται τα κέντρα κοινότητας µε τον ΟΠΕΚΑ, που είναι ο δεύτερος πυλώνας. Μόλις ο πολίτης κάνει την αίτηση, αφού διασταυρωθούν τα στοιχεία του, περνάει αµέσως στον ΟΠΕΚΑ και
πάει στις διευθύνσεις του, πάλι και εκεί αποδίδονται ηλεκτρονικά,
κάτι που ελαφρύνει και τους δήµους από έναν µεγάλο βραχνά.
Για τη διασφάλιση της νοµιµότητας, διαφάνειας και την καταπολέµηση του σφάλµατος και της απάτης, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά
τα δηλωθέντα στοιχεία των αιτούντων.
Επίσης, η διοίκηση του οργανισµού µπορεί να προβαίνει στη
σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε φορείς, οργανισµούς και αρχές κοινωνικής προστασίας του εξωτερικού για
τους ίδιους λόγους, ενώ όσον αφορά τον έλεγχο, υπάρχει φυσικά σχετική ρύθµιση, καθώς συστήνεται Ειδική Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου του οργανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος οργανισµός, ο ΟΠΕΚΑ,
εκφράζει την πρόθεσή µας για ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας
και κοινωνικής αλληλεγγύης και αποτελεί ένα από τα στοιχεία
της κοινωνικά δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας
που εισάγουµε νοµοθετικώς οδηγούµενοι από την πολιτική µας
στόχευση.
Κλείνοντας επαναφέρω και πάλι από αυτό το Βήµα πως η Κυβέρνηση δεν σταµατά να φέρνει τέτοια µέτρα ελάφρυνσης του
κοινωνικού βάρους και υλοποιεί ένα σχέδιο µε στόχους και προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής
οικονοµίας και κυρίως της κοινωνίας.
Πριν κλείσω, θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σας παρακαλέσω
να δείτε µε ευαισθησία -γιατί ξέρω την ευαισθησία σας- στο
άρθρο 4, εκεί που αφορά τους πολύτεκνους, την έκδοση της
κάρτας πολυτέκνων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραµείνει στον µηχανισµό, στον οποίον ήδη υπάρχει, δηλαδή, όπως λειτουργεί και δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αποτύπωµα, ξέρετε,
προκειµένου να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθµα, γιατί ήδη οι
άνθρωποι αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν το
αφαιρούµε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ για την παρέµβαση,
κυρία Υπουργέ.
Πολύ ωραία, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, γι’ αυτό σας
παρακαλώ να το δείτε.
Κλείνω, λοιπόν, εδώ και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καΐσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από εδώ και πέρα, όλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Άλλωστε,
ένας οµιλητής ήταν από τη Νέα Δηµοκρατία. Από αυτό φαίνεται
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πώς νοιάζεται και γιατί νοιάζεται η Νέα Δηµοκρατία!
Ας δούµε, λοιπόν, τι κάνουµε µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Δηµιουργούµε έναν οργανισµό προνοιακών επιδοµάτων. Κάθε
λογικός και φυσιολογικός άνθρωπος θα έλεγε: «Μα, τόσο κακό
είναι αυτό, να γίνει δηλαδή ένας οργανισµός που θα µετράει τα
επιδόµατα, ποιοι τα δικαιούνται, ποιοι δεν τα δικαιούνται κ.λπ.
και αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο η Νέα Δηµοκρατία;».
Η Νέα Δηµοκρατία έχει τη λογική της και αυτή και σωστά αντιδρά. Γιατί; Γιατί της χαλάµε όλο τον µηχανισµό. Γιατί όλος ο
µηχανισµός των επιδοµάτων στηριζόταν σε ποιο πράγµα; Στηριζόταν στο πελατειακό κράτος. Όχι µόνο δεν µπορούσαν να µετρήσουν τα επιδόµατα και να µας πουν πόσα ήταν µέχρι τώρα,
αλλά εγώ στην περιοχή µου ήξερα ότι τα επιδόµατα που έπαιρνε
ο κάθε πολίτης είχαν και το όνοµα του Βουλευτή της περιοχής,
για παράδειγµα, «αυτό το επίδοµα µου το έβγαλε ο Καΐσας». Άρα
ο κάθε Βουλευτής είχε την πελατεία του, είχε τα επιδόµατά του,
είχε τις προσβάσεις του. Εκείνος το έβγαζε. Ο Βουλευτής έβγαζε
το επίδοµα.
Εµείς τώρα τι πάµε να κάνουµε; Πάµε να κάνουµε έναν οργανισµό που θα καταγράφονται και δεν θα χρειάζεται ο Βουλευτής;
Τι δουλειά θα κάνουν, λοιπόν, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας από εδώ και πέρα, αν δεν µπορούν να βγάλουν και ένα επίδοµα ή να δώσουν µια διευκόλυνση;
Όλοι καταλαβαίνουµε, λοιπόν, για ποιο πράγµα µιλάµε, γιατί
συγκρούονται. Συγκρούεται το παλιό κατεστηµένο, το παλιό πολιτικό σύστηµα. Ξέρουν ότι µε αυτόν τον τρόπο αδυνατίζουν
πλέον οι παρεµβάσεις που έκαναν στην κοινωνία και στους πολίτες και αυτό είναι ουσιαστικό γι’ αυτούς. Γι’ αυτό αντιδρούν, γι’
αυτό µας κατηγορούν ότι το φέραµε πολύ πρόχειρα.
Άκουσα από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ότι έχουµε
ιδεολογική ακαµψία. Ιδεολογική ακαµψία είναι το να έχεις έναν
οργανισµό που να δίνει τα επιδόµατα, να µετράει ποιος τα δικαιούται, να ελέγχεται, να έχεις έναν µηχανισµό που θα ελέγχει
τα επιδόµατα; Είναι ιδεολογική ακαµψία αυτό; Έχει σχέση, δηλαδή, µε κάποιες ιδέες που είµαστε κολληµένοι εκεί;
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά για το ποια ήταν η κατάσταση, επειδή είµαι και αρκετά µεγάλος. Τη δεκαετία του ’60, για
να πάω ως φοιτητής και να δικαιούµαι να φάω στη φοιτητική
λέσχη της Θεσσαλονίκης, το πιστοποιητικό από την πρόνοια το
έδινε ο παπάς, ο γραµµατέας του χωριού και ο δήµαρχος, η τριµελής επιτροπή. Βέβαια επειδή τα χρόνια ήταν δύσκολα έπρεπε
να έχεις και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Εσείς το πήρατε; Σας το δώσανε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Εµένα δεν µου το δώσανε, δεν έχει σηµασία. Ξέρω όµως ότι χρειαζόταν και το πιστοποιητικό.
Δεν ισχυρίζοµαι ότι µείνατε εκεί. Το είχατε βελτιώσει το σύστηµα και τα ιδρύµατα τα βελτιώσατε πολύ. Να αντιδρά, όµως,
σήµερα ένα κόµµα της Αντιπολίτευσης επειδή θέλει αυτό το κράτος, αυτή η χώρα να εκσυγχρονιστεί, να έχει ένα σύστηµα που
να αποδίδει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δεν µπορώ να
το καταλάβω.
Επειδή όµως ο χρόνος περνάει γρήγορα, θέλω να πω δύο
πράγµατα. Εδώ ακούγεται ότι τα επιδόµατα αυτά είναι για φτωχούς, για ταλαίπωρους. Στα άτοµα µε αναπηρία θα δώσουν επίδοµα; Εκτός και εάν ισχυρίζεστε ότι θα τα καταργήσετε εάν
έρθετε στην κυβέρνηση. Τους πολύτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες δεν θα τις ενισχύσουµε αυτές µε επιδόµατα; Αυτό για
εσάς δεν είναι βοήθηµα; Δεν στηρίζουµε τέτοιες οικογένειες;
Πάρα πολλά πράγµατα από αυτά δεν θα τα κάνει το κόµµα, ο
ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση, θα γίνονται µέσω των δήµων. Οι αρµοδιότητες παρέχονται εκεί και µε τον έναν πυλώνα των κέντρων κοινότητος, αλλά και µε αυτόν τον δεύτερο πυλώνα. Νοµίζω ότι
αυτοί οι δύο πυλώνες θα πατήσουν και θα ορθοποδήσει το σύστηµα και όλοι θα νιώθουµε άνετα και ευχαριστηµένοι, γιατί φτιάξαµε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα µεριµνά για τον αδύνατο
πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Στογιαννίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ακολουθήσουν άλλοι δύο οµιλητές εκ του καταλόγου και
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µετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης
Κεντρώων.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να αναφερθώ σε µια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
κύριε Στογιαννίδη, µε τη δική σας συναίνεση να δώσουµε τον
λόγο στην κυρία Υπουργό για µια βουλευτική τροπολογία.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, φέρεται ενώπιόν
σας η από 15 Φεβρουαρίου 2018 τροπολογία των Βουλευτών κυρίων Ιωάννη Στέφου, Νικολάου Μανιού και Κωνσταντίνου
Μπάρκα µε γενικό αριθµό 1481 και ειδικό 107 στο σχέδιο νόµου
-το εξαιρετικό σχέδιο νόµου, αν µου επιτρέπετε- του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις». Είναι ένα ακόµα βήµα εξορθολογισµού, ορθής παρακολούθησης και δικαιοσύνης όσον
αφορά τον κόσµο ο οποίος µέχρι τώρα ήταν υποχρεωµένος να
χειραγωγείται, όπως έχουν αναπτύξει ήδη οι προλαλήσαντες.
Η συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία έχουν καταθέσει οι
Βουλευτές µας, αφορά την προσθήκη µιας νέας παραγράφου,
της παραγράφου 5 στο άρθρο 30 του ν.4144/2013, για τη θεσµοθέτηση -και αυτή είναι η ουσία- του ακατάσχετου του επιδόµατος
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων.
Πράγµατι πρόκειται για µία αναγκαία ρύθµιση που θα συµπληρώσει το επιτυχές πλέγµα προστασίας των αδυνατοτέρων από
τους συµπολίτες µας. Όταν τα προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης προς τους ανέργους ωφελούµενους είναι επιδοτούµενα, οι άνεργοι που συµµετέχουν σε αυτά λαµβάνουν κάποιο
επίδοµα σχετικά χαµηλού ύψους, όµως για διαχειριστικούς λόγους τούς αποδίδονται τα επιδόµατα σωρευµένα και συνήθως
στο τέλος του προγράµµατος, αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος
του προγράµµατος, µε αποτέλεσµα να υπερβαίνουν το ελάχιστο
ακατάσχετο ποσό του τραπεζικού λογαριασµού και στη συνέχεια
να γίνεται κατάσχεση έναντι οφειλών που συχνά έχουν οι άνεργοι
συµπολίτες µας εύλογα και έτσι να µη φθάνει σε αυτούς το ποσό
αυτό το οποίο δικαιούνται.
Για τον λόγο αυτόν τα επιδόµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, οµοίως µε το επίδοµα ανεργίας που χορηγείται
από τον ΟΑΕΔ, το ΚΕΑ κ.λπ., πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε
φόρο και τέλος υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων, να µην εκχωρούνται, να µην κατάσχονται, να µη συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δηµόσιο.
Αυτή τη βελτίωση φέρνουµε. Είναι ένα δίκαιο αίτηµα και µέσα
απ’ αυτή την τροπολογία διορθώνουµε µία στρέβλωση, ένα
λάθος του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία,
στην οποία αναφέρεται η κυρία Υπουργός, δεν έχει µοιραστεί
ακόµα. Έχει µοιραστεί µόνο η τροπολογία µε αριθµό 1479/105.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για ποια λέτε, κύριε
Μηταράκη; Την µόλις αναφερθείσα; Είναι βουλευτική και περιµένουµε από το Υπουργείο, το αντίστοιχο, ή την Υπουργό να την
κάνει αποδεκτή. Από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτή θα µοιραστεί άµεσα στους Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγόριος Στογιαννίδης. Συγγνώµη που σας
καθυστερήσαµε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη σηµερινή συνεδρίαση συζητούµε το σχέδιο νόµου «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται για
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πρώτη φορά να αναπτυχθεί ένας ενιαίος φορέας ενισχύσεων και
ένα ενοποιηµένο και επικαιροποιηµένο µητρώο δικαιούχων των
πάσης φύσεως παροχών και υπηρεσιών, στοιχεία απαραίτητα για
τη δηµιουργία κράτους κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η ανάπτυξη αποδοτικής στήριξης σε ευάλωτες ευπαθείς οµάδες. Επιχειρούµε να
µπει τάξη σε ένα πεδίο του δηµόσιου τοµέα όπως είναι τα προνοιακά και όχι µόνο επιδόµατα.
Μέχρι σήµερα επικρατεί ένα απόλυτο χάος, χωρίς το ελληνικό
δηµόσιο να γνωρίζει πόσα επιδόµατα δίνονται στους Έλληνες
πολίτες. Με το παρόν νοµοσχέδιο συστήνεται ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος
συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών αλληλεγγύης.
Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως
προς το σύνολο των αρµοδιοτήτων του. Έτσι αξιοποιείται το
προσωπικό, χωρίς να επέρχεται καµµία µεταβολή στις εργασιακές σχέσεις, στην πείρα και στις υφιστάµενες δοµές του ΟΓΑ, ο
οποίος µετεξελίσσεται και µέσω του ΟΠΕΚΑ καθίσταται µοχλός
υλοποίησης των πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του
εθνικού συστήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Διαµαρτύρεστε ότι καταργείται ο ΟΓΑ. Δεν γνωρίζετε ότι όλα
τα ασφαλιστικά ταµεία από το 2017 έχουν ενοποιηθεί σε ένα ταµείο, τον ΕΦΚΑ, ενώ ο ΟΓΑ δεν υφίσταται από 1-1-2017 ως ασφαλιστικό ταµείο;
Όταν ιδρύθηκε ο ΟΓΑ το 1961 εξυπηρέτησε συγκεκριµένους
σκοπούς. Μετά από αρκετές δεκαετίες προφανώς οι συνθήκες
έχουν αλλάξει. Γιατί οι αγρότες πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να
απολαµβάνουν τις ίδιες παροχές από τα ασφαλιστικά ταµεία από
τη στιγµή που και αυτοί συνεισφέρουν σε αυτά όπως όλοι οι
άλλοι Έλληνες; Να σας θυµίσω ότι µέχρι πριν από λίγα χρόνια η
σύνταξη του ΟΓΑ ήταν λιγότερο από το µισό της κατώτατης σύνταξης απ’ όλα τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία; Μέσω ενός πλέον
φορέα θα απονέµονται όλα τα προνοιακά επιδόµατα, οικονοµικές
ενισχύσεις και οικονοµικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ή µη οµάδες
του πληθυσµού. Με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουµε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και αποφυγή καθυστερήσεων.
Σε συγκεκριµένη πλέον ηµεροµηνία θα καταβάλλονται τα επιδόµατα στα άτοµα µε αναπηρία. Ήταν διαχρονικό αίτηµα των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία, για να µπορούν και αυτοί
να προγραµµατίζουν όπως όλοι οι άλλοι τη ζωή τους.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου οργανισµού συστήνεται Λογαριασµός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών µε
οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Επίσης, προβλέπεται ότι σε
περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα καταβάλλονται
από τον ΟΠΕΚΑ στον επιµεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας µέχρι το ποσό των 800 ευρώ.
Από το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου στέκοµαι κυρίως στην
πρόβλεψη περί υλοποίησης προγράµµατος χρηµατοδότησης για
την ίδρυση έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε δήµο µε έναρξη εφαρµογής
εντός του έτους 2018. Στόχος είναι να δηµιουργηθούν τετρακόσια νέα τµήµατα για το 2018. Στόχος, επίσης, είναι να δηµιουργηθούν δέκα χιλιάδες νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Η προστασία της οικογένειας και της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας είναι συνταγµατική απαίτηση. Δίνουµε, λοιπόν, ενίσχυση στους δήµους προς αύξηση των θέσεων φιλοξενίας των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι δαπάνες χρηµατοδότησης του
προγράµµατος θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επίσης, αναφέροµαι στο άρθρο 53, όπου προβλέπεται η αναδροµική εξόφληση σε δεδουλευµένα των εργαζοµένων σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριµένα για όσους
απασχολήθηκαν σε εξαιρέσιµες ηµέρες και υπερωριακά ή σε νυχτερινή απασχόληση.
Τέλος, θεσµοθετείται η διαδικασία για την απόδειξη της γλώσσας και της τοπικής γλώσσας Ροµανί, ενώ επανακαθορίζεται το
καθεστώς επιχορήγησης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας και υλοποίησης του ετήσιου κατασκηνωτικού προγράµµατος.
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Κλείνοντας θέλω να αναφέρω το εξής: Άκουσα τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατία να µιλάει για εκτίναξη της µερικής απασχόλησης. Ξέχασε, όµως, να µας πει ότι η µερική απασχόληση
νοµοθετήθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία το 1990. Την εργασιακή
ζούγκλα στον ιδιωτικό τοµέα την έφερε η Νέα Δηµοκρατία µε το
ΠΑΣΟΚ µε την 6η ΠΥΣ στις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Έχουµε
και επέτειο. Κλείσαµε έξι χρόνια!
Εσείς µειώσατε τον κατώτατο µισθό από 751 ευρώ σε 586
ευρώ και σε 511 ευρώ στους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Εσείς «παγώσατε» τις τριετίες στον ιδιωτικό τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς, τέλος, καταργήσατε ουσιαστικά τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλάζοντας το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε από
το 1990.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο, διότι είναι
ένα ακόµη βήµα προς τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου συστήµατος και είναι υπέρ όλων των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μιχαηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθόλου δεν µας εκπλήσσει σήµερα η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή το γεγονός ότι από την αρχή της
συνεδρίασης παρίστανται ελάχιστοι -αυτή τη στιγµή ένας Βουλευτής- και υπάρχει απροθυµία να τοποθετηθούν οι Βουλευτές
στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, το γεγονός ότι µε σφοδρότητα επιτέθηκαν στην Κυβέρνηση οι λίγοι οµιλητές που τοποθετήθηκαν µέχρι τώρα, επιστρατεύοντας και τον ακραίο
λαϊκισµό, τα ψεύδη -ακόµη και κροκοδείλια δάκρυα χύθηκαν
µέσα στην Αίθουσα αυτή- για το γεγονός ότι «εξαφανίστηκε»,
λέει, ο ΟΓΑ. Θυµήθηκαν ακόµη και τον αείµνηστο εθνάρχη.
Καθόλου, επαναλαµβάνω, δεν µας εκπλήσσει αυτή η τακτική,
διότι είναι γνωστό ότι καταρρέει σήµερα ένας πυλώνας του πελατειακού κράτους στο οποίο πρωταγωνιστούσαν και το οποίο
κράτος στήριζε τις πελατειακές τους σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Για µας, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα και δεν µας εκπλήσσουν καθόλου.
Επιτρέψτε µου τώρα να περάσω στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε και ψηφίζουµε σήµερα είναι αναγκαίο και σηµαντικό για τρεις λόγους, κατά τη γνώµη µου.
Ο πρώτος είναι αυτές καθαυτές οι διατάξεις που νοµοθετεί,
πρωτίστως δηλαδή τη µετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα αποτελεί πλέον µία ενιαία αρχή απόδοσης των επιδοµάτων και θα
καταστεί ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της νέας προνοιακής και ευρύτερα κοινωνικής πολιτικής.
Δεύτερον, η σηµασία του νοµοσχεδίου έγκειται στο ότι η δηµιουργία του νέου αυτού οργανισµού αποτελεί βασικό κρίκο της
µεταρρύθµισης του κοινωνικού κράτους που επιχειρεί σήµερα η
Κυβέρνηση, ένα µοντέλο, δηλαδή, κοινωνικού κράτους, το οποίο
απηχεί τις στοχεύσεις της Αριστεράς και το οποίο φιλοδοξεί να
ενισχύσει και να θωρακίσει θεσµικά τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης αλλά και της ορθολογικότητας και
της λειτουργικότητας.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο αυτό είναι σηµαντικό γιατί ακριβώς συµβολίζει τη µετάβαση στο νέο κοινωνικό κράτος που έχουµε ξεκινήσει να δηµιουργούµε, αντιµετωπίζοντας σταδιακά τις
παθογένειες και τις αδυναµίες του υφιστάµενου µοντέλου.
Θα αναφερθώ στον έναν ή άλλον βαθµό και στους τρεις λόγους που περιέγραψα και επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από τον
τελευταίο, ακριβώς γιατί µέσω αυτού µπορεί να ερµηνευθεί
επαρκέστατα η σηµασία της µεταρρύθµισης που ψηφίζουµε σήµερα.
Δεν σκοπεύω να απαξιώσω συνολικά το κράτος πρόνοιας που
έχει δοµηθεί στη χώρα µετά την κρίση. Είναι γνωστό ότι η διαδικασία οικοδόµησης του κοινωνικού κράτους ξεκίνησε από τις
αρχές της δεκαετίας του ’80 και έγιναν αναµφισβήτητα -και πρέπει να το οµολογήσουµε- κάποια σηµαντικά βήµατα συγκρότη-
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σης και διεύρυνσής του. Όµως είναι ευρέως αποδεκτό ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος πολύ πριν από την εκδήλωση της κρίσης
χαρακτηριζόταν από δυσαρµονίες και δοµικές παθογένειες.
Ποιες ήταν αυτές; Κατ’ αρχάς το χαµηλό κόστος της δηµόσιας
δαπάνης σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Δεύτερον, πέρα από το ζήτηµα της σχετικά χαµηλής χρηµατοδότησης που προανέφερα, το ελληνικό κοινωνικό κράτος υπέφερε από σειρά δοµικών στρεβλώσεων, οι οποίες έχουν
πολλάκις αναδειχθεί από την επιστηµονική κοινότητα και αφορούν έλλειµµα στρατηγικού σχεδιασµού, την εσωτερική συνοχή
του συστήµατος, πανσπερµία φορέων υλοποίησης και κυρίως
έλλειµµα συντονισµού µεταξύ τους.
Το συνδυαστικό αποτέλεσµα αυτών των δύο προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, της ελλιπούς δηλαδή χρηµατοδότησης και
του πελατειακού τρόπου οργάνωσης, ήταν η αναποτελεσµατικότητα στην ουσία του κοινωνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Διάφορες µελέτες βασιζόµενες σε στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν την πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά
δεδοµένα αδυναµία µείωσης του ποσοστού φτώχειας, ακόµη και
όταν αυξάνονταν οι δαπάνες.
Με τη νοµοθέτηση σήµερα νοµίζω ότι επιτυγχάνουµε, πρώταπρώτα, τη νοµοθέτηση στην ουσία ενός µηχανισµού εθνικού συντονισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής συνοχής, προµετωπίδα των οποίων είναι
άνω των διακοσίων ήδη λειτουργούντων κέντρων κοινότητας, την
πανελλαδική εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, τη µεγάλη αύξηση των vouchers στους παιδικούς σταθµούς
και την επέκταση του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων.
Όλα τα παραπάνω συντείνουν στον υπερδιπλασιασµό του
προϋπολογισµού για την πρόνοια, από τα 790 εκατοµµύρια που
τον παραλάβαµε σε 1,8 δισεκατοµµύρια για το 2018.
Με την επιτυχή λειτουργία των δύο πυλώνων του νέου συστήµατος κοινωνικής προστασίας θα επιτευχθεί µια σειρά από στόχους. Επιτρέψτε µου επιγραµµατικά να τους αναφέρω. Θα µπει
ένα τέλος σε ένα καθεστώς πολυνοµίας και αδιαφάνειας. Διευκολύνεται η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους.
Αναβαθµίζονται η ενηµέρωση και η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εντοπίζονται επιτυχέστατα οι οµάδες και οι πολίτες που αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισµός, αλλά και η
παρακολούθηση και η αξιολόγηση των ασκούµενων πολιτικών.
Θεωρώ, λοιπόν, πως η λειτουργία του ΟΠΕΚΑ θα συµβάλει καθοριστικά, χωρίς φυσικά να αποτελεί τη µόνη ικανή συνθήκη,
στην οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού κοινωνικού κράτους,
δηλαδή ενός κοινωνικού κράτους που θα παρέχει προστασία σε
όλους και ταυτόχρονα θα βελτιώνει τη θέση των περισσότερων
αδυνάτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μεγαλοοικονόµου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι σήµερα, 15 Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσµια Ηµέρα
κατά του Παιδικού Καρκίνου. Πρέπει να ευχηθούµε σ’ αυτά τα
παιδιά που δίνουν τη µάχη της ζωής τους να πάνε όλα καλά. Είναι
µια σηµαντική ηµέρα και το αναφέρω, µιας και σήµερα έχουµε
νοµοσχέδιο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Άκουσα
πάρα πολλούς συναδέλφους να δυσανασχετούν γιατί ο ΟΓΑ
έγινε ΟΠΕΚΑ και τα τοιαύτα. Θεωρώ ότι µάλλον έχουν πάρει το
ελιξίριο, αντί της νεότητος, της αµνησίας. Μήπως το βρήκε και
αυτό η «NOVARTIS» και δεν µας το έχουν συνταγογραφήσει
ακόµη; Το λέω αυτό, γιατί δεν ελέγχουν πώς φθάσαµε σ’ αυτό
το στάδιο, πώς φθάσαµε να χρειαζόµαστε κοινωνικά επιδόµατα
κ.λπ.. Ας θυµηθούν, λοιπόν, το πώς φθάσαµε. Όταν µείωσαν τον
κατώτερο µισθό από περίπου 700 ευρώ και τον πήγαν στα 500

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ευρώ και τη σύνταξη στο κατώτατο σηµείο, όταν έκοψαν τα
δώρα, τα επιδόµατα αδείας κ.λπ., κάθε Έλλην πολίτης οπωσδήποτε θα χρειάζεται επίδοµα για να επιβιώσει. Ας µην τα έκαναν,
ας µην τα έτρωγαν, να µη χρειαζόµαστε επιδόµατα, ούτε ΟΠΕΚΑ
ούτε ΟΓΑ. Και όταν η Αγροτική Τράπεζα έδινε τα δάνεια χωρίς
εγγυήσεις, µε «αέρα», δεν καταλάβαιναν πως δεν θα υπήρχαν η
Αγροτική Τράπεζα και η Αγροτική Ασφαλιστική και όλοι οι αγρότες; Τότε, όµως, ήταν «αέρα πατέρα»!
Τέλος πάντων, πάµε στο νοµοσχέδιο. Τα παραπάνω ήθελα να
τα πω, χωρίς να αναφερθώ στο νοµοσχέδιο.
Θεωρώ ότι είναι σηµαντική η µετατροπή του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ,
σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι τα δύο τελευταία χρόνια, απ’ όσο παρακολουθώ -και
είναι η πρώτη µου οµιλία στην Ολοµέλεια από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ χαίροµαι γι’ αυτό, ειδικά γιατί
το νοµοσχέδιο είναι των κοινωνικών υποθέσεων- προσπαθούµε
να έχουµε µια αναδιοργάνωση της κοινωνικής πολιτικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι ήταν αναγκαία η διαχείριση
όλων των επιδοµάτων, των οικογενειακών επιδοµάτων, των επιδοµάτων αναπηρίας, καθώς και η ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων, οι παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες, τα
προγράµµατα αγροτικής εστίας.
Μέχρι σήµερα όλο αυτό το θεσµικό πλαίσιο ήταν παρωχηµένο,
ανοργάνωτο και δεν αντιπροσώπευε τις σύγχρονες απαιτήσεις
της εποχής. Ο πολίτης στηριζόταν µε τα επιδόµατα, όπως είπαν
και άλλοι συνάδελφοι -γιατί το έχω ζήσει κι εγώ- στον κάθε Βουλευτή της περιφέρειας, στον κάθε δήµαρχο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε παπάδες, σε διάκους και σε ό,τι µπορούσε να
φανταστεί κανείς σε έναν χώρο. Είχαν και µια ταυτότητα -αυτό
που είπατε- Βουλευτής, ιεράρχης και πάει λέγοντας.
Το σηµαντικό άρθρο θεωρώ ότι είναι το άρθρο 6 για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση των κοινωνικών οµάδων που αποτελούν αποδέκτες των
παροχών. Έτσι, οι εκπρόσωποι των δικαιούχων θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν άµεσα τα προβλήµατα και τις ανάγκες
των ατόµων που δικαιούνται τα επιδόµατα.
Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες της διοίκησης του νέου οργανισµού, καθώς και τα ζητήµατα του προσωπικού. Αξιοσηµείωτο είναι ότι διατηρούνται όλες οι θέσεις των
εργαζοµένων στον ΟΓΑ, καθώς και ότι ο ΟΠΕΚΑ αναλαµβάνει τις
αποσπάσεις, τους διορισµούς και τις µετατάξεις που θα γίνουν,
σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10.
Επίσης, πολύ σηµαντική για τα ζητήµατα της διαφάνειας και
της χρηστής δηµόσιας διοίκησης είναι η σύσταση και η λειτουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Γίνεται, πράγµατι, πράξη η απαίτηση για δηµόσια διοίκηση
χωρίς αυθαιρεσίες. Αυτό ειδικά το σηµείο είναι το πιο σηµαντικό,
να ελέγχεται δηλαδή εσωτερικά η διοίκηση και να µην µπορεί να
κάνει καµµία αυθαιρεσία.
Ο νέος οργανισµός, που θα διαχειρίζεται συνολικά τα επιδόµατα, θα έχει τεράστια οφέλη. Αφ’ ενός µε το σύστηµα αυτό θα
εντοπίζονται εύκολα περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης του δηµοσίου µέσω πλαστών δηλώσεων και πιστοποιητικών. Μην ξεχνάµε ότι στη Ζάκυνθο είχαµε τυφλούς µε άδεια οδηγού ταξί.
Αφ’ ετέρου, θα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία επεξεργασίας των
αιτήσεων και εποµένως οι δικαιούχοι θα έχουν να αντιµετωπίσουν για πρώτη φορά την ελάχιστη γραφειοκρατία. Διότι και εγώ
σαν επιχειρηµατίας ξέρω πόση γραφειοκρατία υπήρχε.
Πρωτοποριακή πάντως είναι και η διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ µε
τα κέντρα κοινότητας -άρθρο 48- ώστε ο πολίτης να έχει άµεση
πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα επιδόµατα που δικαιούται
και να αισθάνεται επιτέλους -το λέω και το εννοώ- ότι το κράτος
βρίσκεται κοντά του και ότι δεν είναι απέναντί του. Δεν έχει να
µονοµαχήσει µε το κράτος, αλλά το θεωρεί βοηθό του.
Τέλος, πολύ σηµαντικό είναι το άρθρο 51, που αναφέρεται
στην ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφονηπιακής και παιδικής φρον-
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τίδας. Ειδικά σήµερα, στη δύσκολη εποχή που ζούµε, είναι αναγκαία η αύξηση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, διότι
όλοι όσοι θέλουν να κρατήσουν τις εργασίες τους χρειάζονται
κάποια βοήθεια. Επαφιέµεθα µέχρι τώρα στην καλή θέληση των
γιαγιάδων, των παππούδων, αν υπάρχουν στη ζωή και αν είναι
δυνατόν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις ενός παιδιού. Είναι
σηµαντικό να γίνουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Επίσης, στο άρθρο 47 προβλέπεται η δηµιουργία ΕΜΟ, δηλαδή Ενοποιηµένου Μητρώου ΟΠΕΚΑ. Μέσω αυτού θα γίνεται
ηλεκτρονική καταχώριση όλων των δικαιούχων των προνοιακών
παροχών και η ταυτοποίησή τους µέσω µιας διασύνδεσης µε τις
εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και της ΗΔΙΚΑ.
Έτσι, θα γίνονται όλα µε διαφάνεια της διοικητικής δράσης,
µε διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και µε την ξεκάθαρη εικόνα των δικαιούχων, των ποσών και ενδεχοµένως των
αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών. Θα µπορεί ο κάθε δικαιούχος µε αυτή την πλατφόρµα να τα ελέγχει και µόνος του.
Επίσης, συµφωνώ µε το άρθρο 57. Για πρώτη φορά γίνεται
προσπάθεια να πιστοποιείται ο γνώστης της γλώσσας ή της διαλέκτου των Ροµά. Μέχρι σήµερα είναι γνωστά τα περιστατικά
από ψευδείς δηλώσεις ανθρώπων που δήλωναν ότι γνωρίζουν τη
γλώσσα. Πλέον εισάγεται διαζευκτικά η δυνατότητα επιλογής
του κατάλληλου υποψηφίου µέσω σχετικής εξέτασης από την
αρµόδια επιτροπή.
Τέλος –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ την ανοχή σας
για ένα λεπτό- σχετικά µε την υπουργική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1478 και ειδικό 104, θα πω ότι είναι απολύτως απαραίτητη
η πρόβλεψη αµοιβής για τους γιατρούς που συνεπικουρούν στην
Υγειονοµική Επιτροπή των ΚΕΠΑ. Οι επιτροπές πρέπει να λειτουργούν σωστά και γρήγορα, ώστε να δίνονται χωρίς καθυστερήσεις οι σχετικές πιστοποιήσεις. Έτσι, θα έχουµε έναν φορέα,
τον ΟΠΕΚΑ, που θα µπορεί να διαχειρίζεται τα πολύ δύσκολα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης και γενικά του κοινωνικού µας
περίγυρου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αυτό θα το καταλάβουµε
όταν εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Σαρίδη, ζήτησε τον λόγο η Υπουργός κ. Φωτίου για
να καταθέσει κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η φράση «της
περιόδου 5» µε τη φράση «της περίπτωσης 5».
Στην παράγραφο 16 του άρθρου 42, µετά τη φράση «ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού» διαγράφεται η φράση «ή ΤΕ».
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 49, µετά τη φράση «για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα», αντικαθίσταται
η φράση «διαφορετικά από την 1η του επόµενου της έναρξης
ισχύος του παρόντος µήνα» από τη φράση «διαφορετικά από την
1η του επόµενου µήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος».
Στο άρθρο 56 διαγράφεται το «1.» πριν τη φράση «Η παράγραφος 8 του άρθρου 5».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45, µετά τη φράση «καταλογίζεται στους λαβόντες» διαγράφεται η φράση «,ανεξάρτητα από
υπαιτιότητα τους,».
Στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση µη επιστροφής τους, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ».
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στο Σώµα οι προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω και δύο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ, µπορείτε να συνεχίσετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχουµε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1478 και ειδικό 104. Είναι δική µας.
Την υπογράφουµε η κ. Αχτσιόγλου, ο κ. Τσακαλώτος, εγώ, ο κ.
Χουλιαράκης και ο κ. Πετρόπουλος. Ήταν εκπρόθεσµη. Έχει
αναρτηθεί από χθες το βράδυ. Νοµίζω ότι έχουν αναφερθεί διάφοροι.
Το ένα είναι ότι καταργεί τα 46 ευρώ για όλους αυτούς που θα
εξετάζονται από τα ΚΕΠΑ.
Δεύτερον, χορηγεί ειδική αποζηµίωση για τα µέλη των υγειονοµικών επιτροπών, τον γιατρό ιδιαίτερα που συνεπικουρεί την
τριµελή επιτροπή στα ΚΕΠΑ. Ξαναλέω ότι η τριµελής επιτροπή
αποφασίζει µόνη της για το ποσοστό αναπηρίας. Ο τέταρτος γιατρός συνεπικουρεί, χωρίς να αποφασίζει για το ποσοστό αναπηρίας. Αυτό αφορά αποκλειστικά την ικανότητα του εργαζόµενου
στην καθηµερινή ζωή.
Τέλος, παρατείνουµε τη διάρκεια του προγράµµατος «Στέγαση και επανένταξη». Είναι ένα σηµαντικό πρόγραµµα που
αφορά γύρω στις πεντακόσιες οικογένειες ανθρώπων µε επισφάλεια στέγης. Στους ανθρώπους αυτούς βρίσκουµε στέγη και εργασία. Είναι το πρόγραµµα που «τρέχει» ήδη εδώ και τρία χρόνια.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης
Κεντρώων κ. Ιωάννης Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, είναι η δεύτερη
συνεχόµενη φορά που µιλάω από το Βήµα της Ολοµέλειας της
Βουλής και απευθύνοµαι σε ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να
µιλάω ουσιαστικά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό, ξέρετε, είναι ένα εξαιρετικά άσχηµο φαινόµενο.
Ο ΟΓΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρξε εργαλείο άσκησης µικροκοµµατικής πολιτικής επιδοµατικού χαρακτήρα, όπως άλλωστε και όλα τα ασφαλιστικά ταµεία στη χώρα µας, τα οποία, όπως
είναι γνωστό, χρησιµοποιήθηκαν για τη συντήρηση του πελατειακού κράτους, εξυπηρετώντας αποκλειστικά και µόνο ψηφοθηρικούς σκοπούς, πριν αυτά λεηλατηθούν και τελικά από τη
λεηλασία καταρρεύσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος µπορεί να
αµφισβητήσει αυτή την αλήθεια; Ποια πτέρυγα της Βουλής µπορεί να αµφισβητήσει αυτή την πραγµατικότητα; Ποιο κόµµα του
ελληνικού Κοινοβουλίου θα µπορούσε να υποστηρίξει το αντίθετο;
Είναι σηµαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, ειδικά αυτή την κρίσιµη περίοδο να στηριζόµαστε στις αλήθειες µας για να µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα και να µπορέσουµε
να τα αξιοποιήσουµε. Ένα από αυτά, λοιπόν, τα συµπεράσµατα
είναι πως βρήκανε και τα κάνανε. Όλοι αυτοί, όλοι ανεξαιρέτως,
όλοι αυτοί που καταλήστευσαν τον Έλληνα φορολογούµενο,
βρήκανε και τα κάνανε. Όταν τα ασφαλιστικά ταµεία για χρόνια
διοικούνταν µε την πρακτική «µπάτε σκύλοι, αλέστε», δεν είναι
να απορεί κανείς πού βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι, τόσοι επιτήδειοι
να εκµεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και να πλουτίσουν εις
βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Όπως µας έδειξε το παρελθόν, η συνταγή του πελατειακού
κράτους είναι απλή και εύκολα εφαρµόσιµη: Διάτρητοι νόµοι για
να χρειάζονται «µπαλώµατα», ασαφείς διατάξεις για να χρειάζονται κάποιον να τις αποσαφηνίσει, παροχή υπερεξουσιοδοτήσεων
στους Υπουργούς για να περνάνε όλα από το γραφείο τους, τροπολογίες νύχτας και νοµοθέτηση µε αδιαφανείς διαδικασίες και
διαδικασίες ενίοτε εξπρές, «για να µη µας πάρουν χαµπάρι».
Τα είχαµε ή δεν τα είχαµε αυτά στην ελληνική Βουλή; Τα
έχουµε ή δεν τα έχουµε στην ελληνική Βουλή; Να σκεφτούµε
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µόνο ότι µνηµονιακή υποχρέωση µάς υποχρέωσε στη µονιµότητα
των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων για να υπάρχει µια συνέχεια στο κράτος, που θα έπρεπε να υπάρχει για να καταργηθεί
η άµεση επαφή του Υπουργού µε τους ψηφοφόρους του. Σε
αυτή τη χώρα του 2018 µάς ήρθανε και µας υποχρεώσανε για το
αυτονόητο οι ξένοι.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, δεν έπεσε κανείς από
τα σύννεφα για το σκάνδαλο «NOVARTIS». Σοκαρίστηκαν, λέει,
όλοι. Μα, για ποιο σοκ µιλάµε αυτή τη στιγµή;
Το πραγµατικό σοκ, αγαπητοί συνάδελφοι, είχε συντελεστεί
όταν είδαµε τα ταµεία να καταρρέουν, τη χώρα να πτωχεύει και
τα µνηµόνια να διαδέχονται το ένα το άλλο.
Αυτό δεν αλλάζει φυσικά το γεγονός πως είναι κυριολεκτικά
αχώνευτα πολλά από αυτά τα οποία είδαν το φως της δηµοσιότητας. Αναφέροµαι κυρίως στον πολύ µεγάλο αριθµό, στους χιλιάδες γιατρούς που φέρονται ότι εµπλέκονται σε υπερσυνταγογραφήσεις, σε παραποιήσεις στοιχείων, επιστηµονικών µελετών
και που γενικά περιγράφονται στις δικογραφίες ως άπληστοι, κυνικοί και αδίστακτοι έµποροι, εκµεταλλευτές του ανθρώπινου
πόνου.
Δέχοµαι εξαρχής πως δεν µπορεί να είναι όλοι αυτοί διεφθαρµένοι. Όταν, όµως, µια πρακτική ασκείται σε τέτοια έκταση και
παρουσιάζεται σε τόσο µεγάλο βαθµό, τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πραγµατικό πρόβληµα βρίσκεται κάπου αλλού. Το ίδιο το
σύστηµα ήταν αυτό το οποίο επέτρεψε τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για να ευδοκιµήσουν αυτές οι αντικοινωνικές
συµπεριφορές, που έχουµε φτάσει σήµερα όχι απλά να ακουµπάνε το εγχώριο πολιτικό σύστηµα αλλά να το οδηγούν σε ολοκληρωτική αναδιάταξη.
Αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που διατηρείται, ξέρετε, απαράγραπτη στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Δεν παραγράφεται
τίποτα, κύριοι, από τη συλλογική µνήµη των πολιτών, ούτε µε τα
άρθρα του Συντάγµατος ούτε µε τα πορίσµατα των επιτροπών.
Οι πολίτες γνωρίζουν, ξέρουν.
Σύντοµα θα απασχολήσουν εδώ την Αίθουσα για µια ακόµη
φορά οι διατάξεις ενός κατάπτυστου νόµου, του νόµου περί ευθύνης Υπουργών και οι ενδεχόµενες πιθανές ερµηνείες του.
Αυτό που θα έπρεπε, όµως, κατά τη γνώµη µου, να κάτσουµε
και να συζητήσουµε µε ειλικρίνεια είναι το πώς και γιατί επέτρεψε
η δηµοκρατία µας να φτάσουµε σε αυτό εδώ το σηµείο που
έχουµε φτάσει σήµερα, το πώς, το πού και το πότε απέτυχαν οι
θεσµικές δικλίδες ασφαλείας, όπου αυτές υπήρχαν, αν υπήρχαν.
Ο σηµερινός νόµος, ο νόµος που συζητάµε σήµερα στην ελληνική Βουλή, θα ήταν πολύ καλύτερος αν οι συντάκτες του
είχαν στα χέρια τους ένα σοβαρό πόρισµα, που να εξηγεί µε κάθε
λεπτοµέρεια το τι λάθη έχουµε ήδη κάνει στο παρελθόν στον
σχεδιασµό της κοινωνικής ασφάλισης και στη διαµόρφωση των
πολιτικών και το τι µάθαµε σαν πολιτικό σύστηµα από αυτά τα
λάθη.
Ίσως τότε να µην είχαµε φτάσει σε αυτό το σηµείο, να θεωρούµε µια τροπολογία τόσο σηµαντική, την οποία, µάλιστα, εµείς
σαν Ένωση Κεντρώων θα την υπερψηφίσουµε, την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1478 και ειδικό 104, µε την οποία διορθώνουµε
µια µικρή αβλεψία, καθώς θα αµείβονται από εδώ και πέρα κανονικά και οι γιατροί που συµµετέχουν στις υγειονοµικές επιτροπές και ο γιατρός που συνεπικουρεί στην υγειονοµική επιτροπή
των ΚΕΠΑ.
Παράλληλα, µε την ίδια τροπολογία απαλλάσσονται τα άτοµα
µε αναπηρία από την υποχρέωση καταβολής του σχετικού παραβόλου, ενώ προτείνει η Κυβέρνηση -και πολύ καλά κάνει- το
πολύ σηµαντικό πρόγραµµα «Στέγαση και επανένταξη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
είναι σε έναν βαθµό παράγωγο των µνηµονίων, θα έλεγα, και
υποπροϊόν των δεσµεύσεων που έχουµε εµείς ως κράτος. Όµως,
ταυτόχρονα ικανοποιεί και µια πολύ σηµαντική κοινωνική ανάγκη,
αυτή της διαχείρισης της προνοιακής πολιτικής µε σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό ενδιαφέρει κυρίως όσους
συνεχίζουν να προσπαθούν για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποφυγή επιβολής ανούσιων διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα
και στις θετικές διατάξεις των άρθρων του αλλά και σε ορισµένα
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σηµεία της αιτιολογικής έκθεσής του.
Φυσικά, δεν λείπουν τα µελανά σηµεία και οι προβληµατικές
διατυπώσεις. Αναρωτιέµαι, όµως, πραγµατικά πόσα από αυτά θα
υπήρχαν σήµερα εδώ στην Ολοµέλεια, σε αυτό το νοµοσχέδιο,
αν δεν είχε έλθει µε τη διαδικασία του επείγοντος. Πρόκειται για
ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που θα έπρεπε να παρουσιαστεί λεπτοµερώς και µε επιµέλεια στους συµπολίτες µας,
καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα θεµέλια
στην εκ νέου οικοδόµηση του κοινωνικού κράτους στη βάση της
αλληλεγγύης.
Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να παρατηρήσω, πως µάλλον σήµερα είναι η πρώτη φορά, που η συζήτηση ενός νοµοσχεδίου σε
αυτή την Αίθουσα µε τη διαδικασία του επείγοντος δεν ξεκίνησε
µε τις ενστάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τη διαδικασία. Αυτό είναι άλλη µία απόδειξη, πως η επικαιρότητα έχει επιβληθεί και στον κοινοβουλευτικό βίο και αυτό δεν µπορεί παρά
να έχει άσχηµα αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, ουσιαστικά,
για το νέο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και το τι ακριβώς
µπορεί να σηµαίνει κοινωνικό κράτος και για το πώς θα δώσουµε
νόηµα, αξία και περιεχόµενο στις λέξεις αλληλεγγύη, πρόνοια,
κοινωνική συνοχή.
Το νοµοσχέδιο δίνει βάρος σε αυτά που πρέπει, όπως είναι η
ψηφιοποίηση, η λειτουργία των κέντρων πληροφόρησης, η πολύ
σηµαντική προσπάθεια για την ένταξη των Ροµά. Όλοι γνωρίζουµε πως αυτά είναι πολύ σηµαντικά, καθώς επηρεάζουν την
καθηµερινότητα των πολιτών, την ποιότητα, θα έλεγα, της δηµοκρατίας µας.
Όµως, δυστυχώς, η προσοχή των πολιτών σήµερα που µιλάµε,
είναι στραµµένη κάπου αλλού. Κοιτάνε προς τα ανατολικά µας
σύνορα, κάνοντας κάποιες πολύ ανησυχητικές σκέψεις και εκφράζουν εύλογες απορίες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τι είδους υπερασπιστική γραµµή αποτελεί άραγε η επιλογή τού να αµφισβητηθεί από εκπροσώπους
του πολιτικού συστήµατος η ύπαρξη και η λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα; Ποια είναι αυτή τη στιγµή η µόνιµη
και ξεκάθαρη απάντησή µας στον Ερντογάν, κάθε φορά που
αυτός µας απειλεί και προκαλεί ατυχήµατα µε αυτόν τον τρόπο,
ζητώντας την έκδοση των οκτώ Τούρκων που βρίσκονται στο
έδαφός µας;
Τι είναι αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε; Δίνουµε το δικαίωµα σε κάποιους, να αµφισβητούν πως η Ελλάδα είναι κράτος
δικαίου; Είναι σοβαρή επιχειρηµατολογία αυτή; Είναι σοβαρή αντιπολίτευση; Στο κάτω-κάτω, από την Τουρκία ξέρουµε τι να περιµένουµε. Δεν προκαλεί σε κανέναν έκπληξη ούτε και στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων η τουρκική επιθετικότητα, την
οποία για ακόµα µία φορά καταδικάζω από αυτό το Βήµα.
Όµως τα πραγµατικά ερωτήµατα έχουν να κάνουν µε εµάς
τους ίδιους, µε το τι θα κάνουµε εµείς, µε το εάν θα επιτρέψουµε
αυτόν τον διχασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε µπροστά σε ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει. Το πολιτικό µήνυµα της Ένωσης Κεντρώων, αυτό που έµεινε
να περιγράφεται ως επιµονή για σχηµατισµό συνεργατικής κυβέρνησης, αποδεικνύεται από τις εξελίξεις πως ήταν τεκµηριωµένο, ειλικρινές και εύλογο.
Η χώρα έχει ανάγκη από τη συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων τώρα περισσότερο από ποτέ. Δυστυχώς, όµως, οι απειλές
που εκτοξεύονται τις τελευταίες ηµέρες αριστερά και δεξιά από
τα τηλεπαράθυρα και τις ιστοσελίδες από τους προβεβληµένους
εκπροσώπους των κοµµάτων, καθώς και οι επιθετικές συµπεριφορές οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην απαξίωση του δηµοσίου διαλόγου και έτσι κάθε απόπειρα συνεννόησης, κάθε
συναινετική πρωτοβουλία καθίσταται ανεδαφική και άρα καταδικασµένη σε αποτυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί απαιτούν να συνεργαστούµε. Εάν κάνουµε το λάθος και δεν συνεννοηθούµε, τότε φοβάµαι πως αυτό θα είναι το µεγαλύτερο από τα λάθη που έχει
κάνει το εγχώριο πολιτικό σύστηµα και ίσως να είναι και ένα
λάθος που θα αποβεί µοιραίο.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Σταµατάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα µε
τη διαδικασία του επείγοντος, είναι κάτι το οποίο προετοιµαζόταν
αρκετό καιρό όχι µόνο από το Υπουργείο αλλά και µέσα από επιµέρους ρυθµίσεις που έχουµε κατά καιρούς ψηφίσει.
Ήδη µέρος του ΟΓΑ µε το ασφαλιστικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου που ψηφίσαµε πριν από λίγο καιρό, µεταφέρθηκε στον
ΕΦΚΑ. Η ίδρυση του ΟΠΕΚΑ αποτελεί την αναδιοργάνωση και
την αναβάθµιση εκείνου του µέρους των επιδοµάτων που απέµεινε στον παλαιό ΟΓΑ.
Είναι ένα ακόµα εκσυγχρονιστικό βήµα για το κοινωνικό κράτος, ώστε να εντατικοποιηθεί η κοινωνική πολιτική, να συστηµατοποιηθεί, να γίνει διαφανέστερη και δικαιότερη.
Αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα του νέου ψηφιακού κοινωνικού κράτους. Ο πρώτος είναι ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, µε διακόσια σαράντα κέντρα
κοινότητας στους δήµους, που πληροφορεί τους πολίτες για τα
δικαιώµατά τους σε παροχές ή υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2015 η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως πρώτο στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών
της ανθρωπιστικής κρίσης, µία κρίση που ήρθε σαν αποτέλεσµα
της έντασης των κοινωνικών ανισοτήτων εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης αλλά παράλληλα και ενός διαλυµένου κοινωνικού
κράτους, που άφηνε τους ανήµπορους πολίτες ανυπεράσπιστους.
Τα προηγούµενα χρόνια η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν
προβληµατική από πολλές απόψεις και αποσπασµατική, καθώς
δεν αντιµετώπιζε ολόπλευρα τα προβλήµατα των ευπαθών οµάδων.
Υπήρχε πολυνοµία. Πολλές φορές οι πολίτες δεν µπορούσαν
να ενηµερωθούν ή να κάνουν χρήση των δικαιωµάτων τους λόγω
της τεράστιας γραφειοκρατίας. Γινόταν κακός καταµερισµός και
αυτό το προβληµατικό σύστηµα καλούταν να διανέµει τους λιγοστούς πόρους, αφού ο τελευταίος προϋπολογισµός των προηγούµενων κυβερνήσεων έδινε 2,2% για την κοινωνική πολιτική
σχεδόν το µισό από τον µέσο όρο της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και της υλοποίησης ενός
πλαισίου διαφάνειας και παροχής κοινωνικής φροντίδας µε ενιαίους κανόνες και ισότιµη πρόσβαση, ο νέος οργανισµός είναι
µια ενιαία αρχή απόδοσης επιδοµάτων και αναλαµβάνει δέσµη
παροχών για τη στήριξη της οικογένειας και των ευπαθών οµάδων.
Περιλαµβάνει το επίδοµα παιδιού, το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους
υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ακόµη και
τα έξοδα κηδείας σε περιπτώσεις θανάτου, τις παροχές και υπηρεσίες του λογισµικού της Αγροτικής Εστίας, επιδόµατα σε
άτοµα µε αναπηρία και είναι χαρακτηριστικές οι θετικές αναφορές που γίνονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο από την Οµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
Περιλαµβάνει, επίσης, προνοµιακές παροχές, οικονοµικές και
εισοδηµατικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονοµική στήριξη ειδικών ευπαθών οµάδων σε άνεργους, σε µακροχρόνια άνεργους, ιδιαίτερα σε άνεργους µακροχρόνιους που
βρίσκονται κοντά στα όρια συνταξιοδότησης.
Μια σειρά από παρεµβάσεις εκσυγχρονίζουν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής όπως η ηλεκτρονική πλατφόρµα ΗΔΙΚΑ, µια
σειρά ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν τον πολίτη, τον
βοηθούν να µάθει τι δικαιούται και βοηθούν και την πολιτεία, να
καταγράφει πού υπάρχουν ανάγκες και τι δεν λειτουργεί καλά.
Η κυρία Υπουργός ήδη αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλα αυτά τα
προβλήµατα και ήδη πριν από λίγο κατέθεσε και βελτιωτικές τροπολογίες, που θα διευκολύνουν τα άτοµα που δικαιούνται αυτές
τις παροχές.
Για πρώτη φορά παρά τις επιβαλλόµενες δεσµεύσεις, ψηφίσαµε σηµαντική αύξηση των δαπανών και το Υπουργείο µας
έκανε πολύ µεγάλες προσπάθειες για την προστασία της οικο-
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γένειας. Συγκεκριµένα στα οικογενειακά επιδόµατα γίνεται αύξηση της τάξης του 40%, που αντιστοιχεί σε 260 εκατοµµύρια
ευρώ στον συνολικό προϋπολογισµό. Η διανοµή των επιδοµάτων
εκλογικεύεται µε άξονα ένα ενιαίο επίδοµα για το παιδί, που θα
στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι αποκαθιστά µια πολύ µεγάλη αδικία έναντι των οικογενειών µε δύο παιδιά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών στη χώρα µας.
Επίσης µια σειρά από διατάξεις ρυθµίζουν τις διαδικασίες και
περιορίζουν την τεράστια ταλαιπωρία και τη µακροχρόνια αναµονή ατόµων µε ειδικές ανάγκες για τα επιδόµατα τα οποία δικαιούνταν.
Είναι, λοιπόν, επείγον να στήσουµε και αυτόν τον µηχανισµό,
που θα µας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε όσα µέχρι
τώρα καλώς έχουµε νοµοθετήσει και που θα παρέχει διευκολύνσεις, καλύτερη ποιότητα ζωής και αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες.
Για µια ακόµα φορά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η Αντιπολίτευση γενικότερα που κυβέρνησε τη χώρα τα πενήντα τελευταία
χρόνια, µε κροκοδείλια δάκρυα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, για να καλύψει τις τεράστιες ανοµίες και ευθύνες της.
Δεν µας συγκινούν αυτά τα δάκρυα, γιατί ξέρουµε τι προσπαθούν να καλύψουν και να αποκρύψουν. Εµείς προχωράµε µε
γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν πριν
από δύο περίπου χρόνια σε µια συζήτηση µε την Υπουργό µοιραζόταν µαζί µου το όραµά της για το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε πολύ δύσκολες εποχές, πραγµατικά δεν
πίστευα ότι θα µπορούσαµε να είµαστε σήµερα σε αυτή τη θέση.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο νοµίζω ότι γίνεται ένα πολύ σοβαρό βήµα, σε αυτό που ακόµα δεν έχουµε ίσως συνειδητοποιήσει, σε αυτή τη µεταρρύθµιση της οποίας την ιδιοκτησία όχι
µόνο δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να την έχουµε, σε αντίθεση
µε πολλά άλλα πράγµατα που έχουµε δηλώσει ότι δεν είναι ιδιοκτησία µας, δεν είναι στο πρόγραµµά µας.
Νοµίζω ότι είναι µια στιγµή δικαίωσης, θα έλεγα, για τη δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων όχι µόνο από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου αλλά και πολλών ανθρώπων και µέσα στο ίδιο
το σύστηµα –άλλωστε και η Υπουργός αναφέρθηκε και τους ευχαρίστησε- το ότι φτάνουµε επιτέλους σε ένα νέο τοπίο για το
Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιτρέψτε µου να το λέω έτσι, γιατί πρέπει να θυµόµαστε ότι,
όπως στον τοµέα της Υγείας υπήρξαν θεµελιακές µεταβολές σε
ένα συγκεκριµένο ιστορικό χρονικό διάστηµα που όλοι τις αποτιµούµε µε αυτό που τους αξίζει, έτσι πρέπει να θυµόµαστε και
αυτή τη µέρα. Νοµίζω ότι η σφραγίδα που µπαίνει, το αποτύπωµα
που θα υπάρχει µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τα επόµενα πολλά χρόνια, για να µην πω τις επόµενες
δεκαετίες. Το λέω αυτό χωρίς να υπερβάλλω, γιατί γνωρίζω από
κοντά και τη δουλειά που έχει γίνει αλλά και την επιµονή αυτού
του συγκεκριµένου Υπουργείου και της συγκεκριµένης Υπουργού στους στόχους που βάζει και υλοποιεί. Γι’ αυτό και δεν έχω
καµµία αµφιβολία ότι, παρά τις δυσκολίες που έχει αυτή η µετάβαση –και έχει, πράγµατι, δυσκολίες-, θα είµαστε την επόµενη
ηµέρα σε ένα διαφανές, ψηφιοποιηµένο δηµόσιο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συνεπώς η αίσθησή µου είναι ότι ακούγονται πολύ µίζερες
όποιες φωνές και ιδιαίτερα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
που κλαίει και οδύρεται, γιατί χάνει ίσως κάποια «προνόµια», θα
έλεγε κανείς, παρέµβασης σε έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα. Περί
αυτού πρόκειται.
Στην ουσία µε αυτό το νοµοσχέδιο κόβεται ο οµφάλιος λώρος
των σχέσεων του πολιτικού συστήµατος µε αυτό που ανδρώθηκε, αναπτύχθηκε, εκτοξεύθηκε ως πελατειακό κράτος τις προ-
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ηγούµενες πολλές δεκαετίες. Έχουµε όλοι εµπειρία σε αυτό και
δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να κρυβόµαστε, γιατί ήταν κάτι το
οποίο ταλαιπώρησε και συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό δηµόσιο.
Νοµίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν µε έναν ουσιαστικό
τρόπο τις επόµενες ηµέρες που πρέπει να έχει η διοίκηση, το
κράτος µας –και ειδικά το κοινωνικό κράτος- θα έπρεπε λογικά
να το υποστηρίξουν. Αυτή νοµίζω ότι είναι η ουσία του νοµοσχεδίου. Ξαναλέω ότι το αποτύπωµα θα είναι πολύ θετικό, θα είναι
πολύ σηµαντικό για το επόµενο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Είµαι
σίγουρος ότι αυτό θα αρχίσουν να το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι
που έχουν ανάγκη –όλοι µας δηλαδή, όλος ο πληθυσµός της
χώρας µας- από αυτές τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε καταστάσεις
που είναι δύσκολες, που είναι ευαίσθητες σε καταστάσεις ανάγκης.
Αυτά είχα να πω για το νοµοσχέδιο. Επιτρέψτε µου να πω δυο,
τρία άλλα πράγµατα, σε σχέση µε ζητήµατα που ακούστηκαν στη
συζήτηση αυτή που διεξάγεται σήµερα και νοµίζω ότι περιέχουν
πολλές ανακρίβειες, λίγη αλήθεια και στο τέλος κάνουν ένα
µείγµα µεγάλων ψεµάτων και διαστρεβλώσεων.
Πάµε ένα-ένα. Υπήρξε µια τοποθέτηση, που λέει ότι µειώθηκαν
οι κοινωνικές δαπάνες στον προϋπολογισµό.
Δεν ξέρω, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, από πού
ακριβώς πήρατε τα στοιχεία, αλλά…
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Περιµένετε, θα σας πω, θα σας εξηγήσω.
Πρώτον, µόνο το ΚΕΑ και τα οικογενειακά επιδόµατα βγάζουν
έναν προϋπολογισµό πάνω από 1 δισεκατοµµύριο.
Το δεύτερο είναι, µήπως υπολογίζατε σε αυτό τις εισφορές
περίπου 650 εκατοµµύρια των δηµοσίων υπαλλήλων που άλλαξε
το 2017 και πήγε στη στήλη του ΕΦΚΑ. Διότι προσπαθώ να βρω,
µε ποιον τρόπο υπολογίζετε ακριβώς τις κοινωνικές δαπάνες.
Αυτό ήταν κάτι που ίσχυε το 2017 στη συγκεκριµένη στήλη µεταφέρθηκε και αυτό είναι µια λογιστική µεταφορά, αλλά δεν νοµίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σοβαρή προσέγγιση, που να
ισχυρίζεται ότι αυτή η Κυβέρνηση µείωσε τις κοινωνικές δαπάνες.
Αν θέλετε να µιλήσουµε ξεχωριστά για το ασφαλιστικό σύστηµα, που εκεί είναι µια άλλη ιστορία.
Πάµε λίγο παρακάτω. Ειπώθηκαν πολλά. Ήδη έχουν απαντηθεί
κάποια από αυτά. Θα πω και ορισµένα πράγµατα επιπλέον και σε
σχέση µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης και µε τους µισθούς και µε την ανεργία και µε το brain drain.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από το brain drain. Eµείς κάναµε
και κάνουµε µια πολύ συστηµατική προσπάθεια σε σχέση µε
αυτό το πρόβληµα. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εδώ ότι τριπλασιάστηκε το brain drain, είναι µια έρευνα της εταιρείας
«ADECCO», αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει κάποια ποσοστά και
λέει ότι από το 11% το 2014, το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 33%.
Αυτό είπε ο κ. Βρούτσης ως τριπλασιασµό του brain drain επί
ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει αυτό το πράγµα. Αυτό είναι µια
έρευνα. Εγώ σας καλώ µε την επιστηµονική σας επάρκεια να τη
δείτε, να δείτε πώς ρωτάει, τι ακριβώς ρωτάει και τι αποτελέσµατα βγάζει.
Εγώ αυτό που ξέρω και το καταθέτω στην Εθνική Αντιπροσωπεία, είναι ότι εµείς κάναµε µια σειρά παρεµβάσεων και κυρίως
αυξήσαµε στο 1% το ποσοστό επί του ΑΕΠ για την έρευνα και
εκεί µέσα κάναµε και το RDEC, που δώσαµε και δίνουµε δυνατότητες σε νέους επιστήµονες, πρώτον, να µη φεύγουν και δεύτερον, να επιστρέφουν. Αυτό ήδη το βλέπουµε πρακτικά.
Θα σας πω για έναν τοµέα, όπου έχω πολύ µεγάλη εµπειρία,
στις προκηρύξεις για νέες µόνιµες θέσεις γιατρών στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Εκεί βλέπουµε δεκάδες, εκατοντάδες βιογραφικά από συναδέλφους µας, που κάτω από ορισµένες συνθήκες
βρέθηκαν στο εξωτερικό και θέλουν τώρα να επιστρέψουν.
Αν θέλετε, να κάνουµε στο πλαίσιο και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής µια συστηµατική συζήτηση πάνω σε αυτό το κρίσιµο πρόβληµα, όπου
πρέπει να ενώσουµε δυνάµεις. Δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης
και µάλιστα τόσο φθηνής αντιπαράθεσης αυτό το θέµα. Είναι
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πολύ σοβαρό πρόβληµα και ξαναλέω εγώ ότι πρέπει να ενώσουµε δυνάµεις εκεί, για να µπορέσουµε, πράγµατι, αυτό το
πολύ αξιόλογο δυναµικό της χώρας που έφυγε µέσα στα χρόνια
της κρίσης, να επιστρέψει.
Δεύτερον, ως προς την ανεργία, για να το ξεκαθαρίσουµε,
ποια είναι τα πραγµατικά νούµερα εδώ πέρα;
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Σεπτέµβριο, Οκτώβριο
και Νοέµβριο παρέµεινε σταθερή στο 20,9%. Δεν αυξήθηκε. Αυτό
που δεν λέει ο κ. Βρούτσης και η Νέα Δηµοκρατία, είναι ότι παρέδωσε την ανεργία στο 25,8%. Δηλαδή στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ µειώθηκε είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε,
κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες. Μου φαίνεται λίγο παράδοξο,
να ασκεί ο κ. Βρούτσης κριτική σε αυτό το επίπεδο ή η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή άλλες πλευρές. Θα έλεγα ότι θα ήταν ο τελευταίος που θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Επί των ηµερών του
-εγώ δεν παίρνω όλα τα peak που είχε φθάσει αλλά το συνολικό
επίπεδο-, από το 25,3% το 2012 παρέδωσε τον Ιανουάριο του
2015 στο 25,8%.
Όσο για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης -τα είπε και ο συνάδελφος κ. Στογιαννίδης, τον οποίο βλέπω εκεί στο βάθος- πρώτον, πρέπει να συνεννοηθούµε για τι µέγεθος µιλάµε. Στο σύνολο
της απασχόλησης µε βάση τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», αυτή τη
στιγµή η αναλογία πλήρους απασχόλησης µε ευέλικτες µορφές
απασχόλησης -στο σύνολο, ξαναλέω- είναι 70:30. Στις νέες
προσλήψεις, πράγµατι, είναι 40% η πλήρης και 60% η µερική.
Αλλά ξαναλέω ότι σε ένα τόσο τεράστιο πρόβληµα που έχουµε
ως χώρα σε αυτά τα ζητήµατα, πρέπει να µιλάµε µε ολόκληρη
την αλήθεια. Εµείς δεν πανηγυρίζουµε. Γνωρίζουµε το πρόβληµα. Κάνουµε πολύ σοβαρή και πολύ συστηµατική προσπάθεια και σε πολλούς άλλους τοµείς. Όταν, όµως, κάνουµε
συζητήσεις σε αυτά τα θέµατα, νοµίζω ότι πρέπει να λέµε ολόκληρη την εικόνα. Εγώ προσπαθώ να πω ολόκληρη την εικόνα
και ο καθένας κρίνεται από αυτό.
Να αναφερθώ στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών,
επειδή ακούστηκε κι αυτό το ζήτηµα. Η βάση υπολογισµού το
2018 είναι, πράγµατι, µια βάση στην οποία δεν αφαιρούνται οι
ασφαλιστικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του προηγούµενου έτους. Παράλληλα, όµως, στην παραπάνω βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών, που όπως σηµειώνεται,
εµπεριέχει τις ασφαλιστικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του
προηγούµενου έτους, εφαρµόζεται για το 2018 ουσιαστική έκπτωση 15%. Ταυτόχρονα για το 2018 υπάρχει αύξηση του ποσοστού εισφοράς κατά 2% για την κύρια σύνταξη. Δηλαδή η
µηνιαία αυξάνεται κατά 8 ευρώ από 87 ευρώ σε 95 ευρώ. Αυτή η
αύξηση της εισφοράς, που ,πράγµατι, υπάρχει σε αυτό το ποσό
µηνιαίως, αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, κατά
83% περίπου ως ποσοστό, που θα πληρώσει φέτος την κατώτατη
εισφορά. Όµως αυτό πρέπει να το συγκρίνεις µε κάτι άλλο, για
να µπορέσεις να δεις αποτέλεσµα.
Πρέπει να πούµε, λοιπόν, εδώ ότι σε σχέση µε το προηγούµενο
σύστηµα οι υπολογισµοί των ασφαλιστικών εισφορών και την αυτόµατη µετάβαση από την τρίτη κλάση στην οποία ανήκει πάνω
από το 60% των αγροτών, στην τέταρτη κλάση που θα ανήκαν
το 2018, η πλειοψηφία των αγροτών αυτών µε το νέο σύστηµα
θα πληρώσει ουσιαστικά λιγότερα κατά 26,9% για το 2018, σε
σχέση µε αυτά που θα όφειλε να πληρώσει εάν εξακολουθούσε
να ισχύει το προϊσχύον καθεστώς. Πέραν του ότι δεν θα υπήρχε
σύνταξη αγροτική σε βάθος κάποιων λίγων χρόνων. Ουσιαστικά
δεν θα υπήρχε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα µόνο ένα λεπτό, σε σχέση
µε τα ζητήµατα που έχουν προκύψει στον τοµέα της εξωτερικής
πολιτικής γενικότερα και ιδιαίτερα σε σχέση µε την τουρκική προκλητικότητα. Θέλω να πω και από το Βήµα της Βουλής -νοµίζω ότι
εδώ είναι σύµφωνο το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων- ότι δεν
υπάρχει καµµία περίπτωση, να διαπραγµατευθούµε ή να συζητήσουµε οποιαδήποτε ζητήµατα αφορούν την εδαφική ακεραιότητα
της χώρας. Είµαστε σε αυτό κάθετοι, όπως ταυτόχρονα είµαστε
και ενεργητικοί στο να κρατάµε τους διαύλους ανοιχτούς -αυτόν
το ρόλο είχε και η επίσκεψη του Ερντογάν- για να µπορούµε να
παίζουµε τον ρόλο µας ως µια δύναµη ειρηνικής συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης µε όλες τις χώρες της περιοχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό έχουν πολύ σηµαντικό νόηµα οι πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης και στο άλλο µέτωπο των σχέσεων µε την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας. Εκεί προσπαθούµε -κι αυτή είναι η ουσιαστική εθνική γραµµή- να κλείσουµε αυτή την εκκρεµότητα µε µια σύνθετη ονοµασία, χρονικά
ή γεωγραφικά προσδιορισµένη έναντι όλων και για όποιον καταλαβαίνει τι ακριβώς συµβαίνει επί της ουσίας σε µια περιοχή
αστάθειας, αυτή είναι µια ηγεµονική προσπάθεια που µπορεί και
πρέπει να κάνει η χώρα µας, κλείνοντας τα µέτωπα από τον
βορρά, προωθώντας µια πολιτική συνανάπτυξης και συνεργασίας, για να µπορέσει, πράγµατι, να παίξει τον ρόλο της στην περιοχή. Όλα τα άλλα, τουλάχιστον αυτές τις στιγµές, είναι
περιττά.
Πρέπει να καταλαβαίνουµε, πόσο κρίσιµος είναι ο ρόλος της
χώρας µας σε ένα πολύ ασταθές τοπίο. Φαντάζοµαι ότι είµαστε
όλοι µε κοινό µέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς. Ξέρουµε για ποιους λόγους εκδηλώνεται. Για εσωτερικούς της γείτονος χώρας και για άλλους λόγους. Δεν είναι
αυτό το θέµα σήµερα για να το αναλύσουµε, αλλά έχει ένα νόηµα
να επαναλάβουµε αυτή τη σταθερή µας θέση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Κατσαβριά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ώσπου να ανέλθει στο
Βήµα η κ. Κατσαβριά, να ενηµερώσω το Σώµα ότι µετά από τρεις
οµιλητές -µαζί µε την κ. Κατσαβριά τέσσερις- ολοκληρώνεται ο
κατάλογος των οµιλητών. Θα ακολουθήσει η παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής και µετά θα ξεκινήσουµε τις δευτερολογίες. Βεβαίως από την πλευρά του
Υπουργείου, αν επιθυµεί, η κυρία Υπουργός θα κλείσει τη συζήτηση. Έτσι θα είναι η σειρά. Αυτά είναι τα δεδοµένα.
Κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετατροπή
του ΟΓΑ στον δεύτερο βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής
στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πέρα από τα συγκεκριµένα οργανωτικά χαρακτηριστικά
που ήδη έχουν αναλυθεί επαρκώς από τους συναδέλφους της
Πλειοψηφίας, αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάµεσα σε τρεις κυρίαρχες αντιλήψεις.
Σύµφωνα µε την πρώτη αντίληψη αυτή που διακινείται από
τους εκπροσώπους του νεοφιλελευθερισµού και τους µεταλλαγµένους σοσιαλδηµοκράτες, το άτοµο ως ελεύθερο οικονοµικό
υποκείµενο δικαιούται να επιχειρεί χωρίς κοινωνικούς, φορολογικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους περιορισµούς. Το δε κράτος οφείλει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς στο
πλαίσιο της µόνης αποτελεσµατικής οικονοµικής δραστηριότητας της ιδιωτικής.
Ως προς τις παρενέργειες από αυτή τη λειτουργία είναι οι εικασίες του Χάγιεκ και του Μίλτον Φρίντµαν µαζί µε το αόρατο
χέρι του Άνταµ Σµίθ, που θα επαναφέρουν την ισορροπία στην
οικονοµία. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Σηµαίνει πως ό,τι είναι κοινωνικό, αποκηρύσσεται. Αποκηρύσσεται γιατί κοστίζει. Όλα είναι
εµπόρευµα.
Θέλει το παιδί εκπαίδευση; Να πληρώσουν οι γονείς του. Θέλει
ο ασθενής γιατρό ή νοσοκοµείο; Να πληρώσει. Έχει ανάγκη ο
απόµαχος της εργασίας να ζήσει αξιοπρεπώς; Ας αποταµίευε
όσο δούλευε. Είχε κανείς την ατυχία να γεννηθεί µε κάποια ατέλεια ή αναπηρία; Υπάρχει και ο Καιάδας. Βρέθηκε κάποιος χωρίς
δουλειά; Εάν δεν είναι τεµπέλης, ας πρόσεχε όταν διάλεγε τον
εργοδότη του.
Αυτή είναι η λογική της ελεύθερης οικονοµίας, η οποία, βεβαίως, ελέγχεται για τη θεωρητική ανεπάρκειά της, κυρίως τώρα
πια, γιατί η πλήρης απασχόληση δεν είναι ο βασικός τους στόχος. Για την ακρίβεια ο σκοπός είναι το αντίθετο, δηλαδή ανεργία
σε εκείνο το επίπεδο που θα λειτουργεί ως τροχοπέδη στις δίκαιες διεκδικήσεις και στα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Όµως επειδή είναι λίγο δύσκολο να επιβληθεί ακόµα και µέσα
στο περιβάλλον της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, οι εκπρόσωποί της πότε µε τον µανδύα της λαϊκής δεξιάς, πότε µε το πε-
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ριτύλιγµα του µεσαίου χώρου και πότε µε τη µάσκα του σοσιαλδηµοκράτη, επινόησαν το λεγόµενο «δίχτυ ασφαλείας», για εκείνους που το έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Αλλά και η χρηµατοδότηση για ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας θα
γίνεται µόνο εάν ο κρατικός προϋπολογισµός το µπορεί. Εάν,
όµως, και αυτός δεν µπορεί; Τότε ίσως µπορεί κάποια ΜΚΟ ή κάποιος φιλάνθρωπος ή κάποιος φιλεύσπλαχνος έµπορος της
υγείας, της εκπαίδευσης ή της ασφάλισης. «Όλα και όλοι για το
άτοµο», αυτό είναι το σύνθηµα το νεοφιλελευθερισµού.
Όταν, όµως, πρόκειται για τον άπληστο τραπεζίτη που πτωχεύει, τι γίνεται; Τότε επιστρατεύονται οι πόροι της κοινωνίας,
για να σώσουν την τράπεζά του, όχι, όµως, και τα θύµατά του
που όπως το ζήσαµε στη χώρα µας, µπορεί να είναι και κράτη
ολόκληρα, γιατί τάχα ο λαός τους ξόδευε περισσότερο από τις
δυνάµεις του. Τι και αν ο νεοφιλελευθερισµός κατέρρευσε µαζί
µε τη Lehman-Brothers; Προφανώς η ιδεολογία του ατοµισµού
δεν αφορά το φτωχό άτοµο αλλά το πλούσιο. Αυτό είναι απλώς
µια µικρή λεπτοµέρεια.
Αυτός είναι, λοιπόν, ο νεοφιλελευθερισµός, ο ορισµός της βάναυσης κοινωνικής ανισότητας, της αδικίας και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της συγκέντρωσης του πλούτου
από το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού. Βεβαίως στην παγκοσµιοποιηµένη εκδοχή του ο νεοφιλελευθερισµός αποτελεί την
αιτία των πολέµων, της καταστροφής του περιβάλλοντος, της
πείνας και της φτώχειας των λαών.
Υπάρχει, όµως, ένα επιπλέον θεµατάκι µε τον νεοφιλελευθερισµό στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον γλυκό του εναγκαλισµό µε
την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, για τη ροπή του στη διαφθορά και στη διαπλοκή, για τον κλεπτοκρατισµό, τον λαϊκισµό
και την πατριδοκάπηλη ρητορεία του, για την ασύστολη προπαγάνδα του και τη διαστροφή της πραγµατικότητας.
Ιδού δύο τελευταία παραδείγµατα:
«Το κοινωνικό µέρισµα το πήραν µόνον οι Αλβανοί και οι
Ροµά», ενώ η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πολίτες που το πήραν
είναι το 92%.
«Το ΚΕΑ το παίρνουν οι τεµπέληδες» ή «η Κυβέρνηση κάνει
επιδοµατική πολιτική µε τους φόρους των νοικοκυραίων», ενώ η
αλήθεια είναι ότι εξαθλίωσαν την κοινωνία µε φτώχεια για τρία
εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας και ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους.
Η δεύτερη αντίληψη, είναι εκείνη που δεν λέει να ξεκολλήσει
από ένα παράδειγµα που βρήκε άδοξο τέλος µέσα από τον οριζόντιο και ισοπεδωτικό του χαρακτήρα, που κατέρρευσε κάτω
από το βάρος της δικής του αδυναµίας να ευθυγραµµιστεί µε τις
πραγµατικές ανάγκες και τις δυνατότητες της κοινωνίας, που
ακόµη και σήµερα θεωρεί ότι ένας αλάνθαστος κεντρικός νους,
µια κεντρική κοµµατική γραµµή, µπορεί και πρέπει να κατευθύνει
την κοινωνία και την οικονοµία.
Η τρίτη αντίληψη, είναι αυτή που βλέπει κατάµατα την πραγµατικότητα, που αναγνωρίζει τη δυνατότητα και τα οφέλη από τη
συνύπαρξη του ιδιωτικού, του δηµόσιου και του κοινωνικού
τοµέα της οικονοµίας, που θέτει την οικονοµία στην υπηρεσία
του κοινωνικού συνόλου και µέσα από αυτό στην ικανοποίηση
του ατόµου, που κατανοεί ότι οι κοινωνικές δαπάνες είναι δαπάνες παραγωγικές και όχι σπατάλη, που προτάσσει την κοινωνική
αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως αξίες υπέρτερες
από την εγωιστική και την καταναλωτική απόλαυση των ολίγων.
Αυτή η τρίτη αντίληψη είναι η δική µας αντίληψη, του ΣΥΡΙΖΑ
και της Κυβέρνησής µας. Τη δικαιώσαµε µε την πολιτική µας για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που δηµιούργησε
η χρεωκοπία. Βγαίνουµε από την κρίση, αλλά µε την κοινωνία
όρθια. Τη δικαιώνουµε µε τη συγκρότηση του νέου κοινωνικού
κράτους και την αξιοποίηση όλων εκείνων των θεσµικών και τεχνολογικών εργαλείων, µε την αποτελεσµατική κοινωνική προστασία για όλες τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, για τα
άτοµα µε ειδικές δεξιότητες, τους Ροµά, το παιδί µε τα σχολικά
γεύµατα, τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τις κατασκηνώσεις
για όλες τις οικογένειες ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών,
τους άνεργους και τους συµπολίτες µας που βρίσκονται στα όρια
της φτώχειας.
Τα διακόσια σαράντα κέντρα κοινότητας, ο ενεργός και ξεκά-
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θαρος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ψηφιοποίηση όλων
των σχετικών βάσεων δεδοµένων και η άµεση διασύνδεσή τους
καθώς και η ενιαία πλέον διαχείριση των εκατόν πενήντα προνοιακών επιδοµάτων είναι ο πρώτος πυλώνας αυτής της πολιτικής.
Την κοινωνική µας πολιτική τη συνδέουµε άµεσα µε την προοπτική της βέβαιης εξόδου από την κρίση και τη µετάβαση της
οικονοµίας και της κοινωνίας στη δίκαιη ανάπτυξη στο πλαίσιο
της µεταµνηµονιακής Ελλάδας.
Σήµερα συγκροτούµε τον δεύτερο πυλώνα, τον εκτελεστικό
βραχίονα της κοινωνικής πολιτικής, µε τη µετατροπή του ΟΓΑ σε
ΟΠΕΚΑ.
Πρόκειται ακριβώς για το επίµαχο θέµα γύρω από το οποίο
εξελίσσεται η σηµερινή µας συζήτηση. Εµείς, οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε περήφανοι που υπερψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί αυτό αποτελεί το δικό µας συγκριτικό, πολιτικό και
ηθικό πλεονέκτηµα στη σχέση µας µε την κοινωνία των πολλών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η κρίση και, βέβαια, οι µνηµονιακές
πολιτικές, οδήγησαν την ελληνική κοινωνία σε βίαιο µετασχηµατισµό µε τη φτωχοποίηση ευρύτατων στρωµάτων του πληθυσµού. Αυτό υποχρέωσε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση
της Αριστεράς, που έχει έντονη κοινωνική χροιά, να αναλάβει
πρωτοβουλίες και να προωθήσει παρεµβάσεις στον τοµέα της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ταυτόχρονα η οικονοµική κρίση αποκάλυψε το σαθρό, άδικο,
µη λειτουργικό αναποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Οι δοµές πρόνοιας ήταν ανεπαρκείς και αυτό επιτάθηκε
µε τη δηµοσιονοµική στενότητα και τις πολιτικές λιτότητας που
επιβλήθηκαν µε τα µνηµόνια. Οι κοινωνικές ανισότητες εντάθηκαν, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός ήταν και εξακολουθούν να είναι στην ηµερήσια διάταξη.
Σε αυτό το πλαίσιο ήταν αναγκαία σε πρώτη φάση, η ενίσχυση
της κοινωνικής προστασίας µε µεθόδους όπως ο περιορισµός
της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η καταπολέµηση των πελατειακών σχέσεων και σε δεύτερη φάση, η δηµιουργία ενός συνεκτικού συστήµατος πρόνοιας που αποτελεί
πυλώνα του κοινωνικού κράτους.
Στο προκείµενο νοµοσχέδιο ο ΟΓΑ, αυτός ο εµβληµατικός οργανισµός για τους Έλληνες αγρότες και την ελληνική ύπαιθρο,
µετά την ενσωµάτωση των ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων του στον
ΕΦΚΑ µετασχηµατίζεται σε αποκλειστικά προνοιακό οργανισµό
και µετονοµάζεται σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και
Αλληλεγγύης.
Ο ΟΠΕΚΑ συνίσταται και θα λειτουργήσει ως ένα συνεκτικό
οργανωτικό σχήµα, που θα ανιχνεύει και θα αναζητά τις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων τους οποίους αφορά, θα σχεδιάζει, θα εφαρµόζει πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης στο
πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
θα διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τους πόρους που διατίθενται
για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Ο νέος οργανισµός είναι µια ενιαία αρχή απόδοσης επιδοµάτων και παροχών όπως το επίδοµα παιδιού, το κοινωνικό επίδοµα
αλληλεγγύης, οι παροχές προς ανασφάλιστους υπερήλικες, οι
παροχές και οι υπηρεσίες του λογαριασµού αγροτικής εστίας
κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προνοιακές παροχές σε άτοµα µε αναπηρία, προνοιακές
παροχές, οικονοµικές και εισοδηµατικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την στήριξη ευπαθών και ευάλωτων οµάδων
του πληθυσµού.
Επιπλέον ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά µε τα κέντρα κοινότητας, των δήµων. Συνεπώς αυτό που ελέχθη από συναδέλφους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
παύει να έχει ρόλο στην κοινωνική πολιτική, δεν είναι αληθές.
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Στα κέντρα κοινότητας θα παρέχεται επικαιροποιηµένο πληροφοριακό ενηµερωτικό υλικό για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράµµατα, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων και των δικαιούχων και, επίσης, τις σχετικές διαδικασίες υπαγωγής τους σε αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάπτυξη χωρίς αλληλεγγύη και
προστασία των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού δεν είναι δίκαιη ανάπτυξη και φυσικά δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο νέος
οργανισµός εκφράζει την πρόθεση και την προοπτική για ένα
κράτος κοινωνικής φροντίδας, για ένα κοινωνικό κράτος που θα
παρέχει ουσιαστική αλληλεγγύη. Αποτελεί ένα από τα στοιχεία
της κοινωνικά δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης που προωθείται και φυσικά δεν έχει σχέση µε τις προνοιακές πολιτικές
που ασκήθηκαν στο παρελθόν επί πολλά χρόνια στον τόπο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Λιβανίου.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί, ουσιαστικά, την πρόταση της Κυβέρνησης
και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, για ένα σύγχρονο και ενιαίο φορέα που θα γίνει ο ΟΓΑ
για τη διαχείριση και απονοµή στους δικαιούχους του συνόλου
των προνοιακών επιδοµάτων.
Δεν πρόκειται για µια απλή µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τον
ΟΓΑ στον ΟΠΕΚΑ όπως ονοµάζεται ο νέος φορέας, αλλά για ουσιαστική µεταρρύθµιση που πρεσβεύει τη µείωση της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολιτών.
Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που µπορεί να έχει το σύνολο
του πολιτικού κόσµου στις επιµέρους ρυθµίσεις, µπορούµε να
συµφωνήσουµε ότι το µέχρι πρότινος σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας δεν ήταν λειτουργικό. Προκαλούσε µεγάλη ταλαιπωρία
στους δικαιούχους και τις οικογένειές τους. Ευνοούσε τόσο τη
διαφθορά όσο και τις πελατειακές σχέσεις.
Η νοµοθετική πρόταση για τη µετεξέλιξη του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ
περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες ανθρώπινων παρεµβάσεων, επιβάλει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των σχετικών αιτηµάτων. Η συγκέντρωση του συνόλου των προνοιακών
επιδοµάτων, ώστε η διαχείρισή τους να γίνεται από έναν φορέα
και το κράτος να µπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τι δίνει, για
ποιον λόγο τα δίνει και τι ανάγκες καλύπτει, θα έπρεπε να είναι
δεδοµένη.
Πρόκειται για µια ακόµα αυτονόητη ρύθµιση που όµως δεν
υλοποιήθηκε πρακτικά ποτέ, για λόγους που δεν έχει νόηµα να
επαναλαµβάνουµε. Είναι σαφές ότι και σε αυτή την περίπτωση,
όπως και σε πολλές άλλες, ήταν πιο βολική η στασιµότητα σε
ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα και η µη ορθολογική τους ρύθµιση.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν έχει µόνο την ευθύνη να βγάλει τη
χώρα και την κοινωνία από την εποπτεία, την επιτροπεία και την
κρίση. Αυτό, άλλωστε, είναι σαφές και το επιτυγχάνει. Το στοίχηµα που έχει αναλάβει, είναι να δώσει λύση σε όλα τα ζητήµατα
που οδήγησαν στην κρίση, σε όλα αυτά που οι προηγούµενες
κυβερνήσεις σκόπιµα δεν όριζαν τους κανόνες, σκόπιµα ερµήνευαν διασταλτικά τους νόµους και σκόπιµα δηµιουργούσαν οµήρους, για να είναι ανεξάντλητη η πελατειακή τους σχέση.
Αξίζει να αναφερθούµε στην κριτική που ασκήθηκε αναφορικά
µε τη χρηµατοδότηση µη δηµοσίων και µη κερδοσκοπικών φορέων που διαθέτουν δοµές και υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Στις εποχές της επίπλαστης ευµάρειας και της διοχέτευσης ευρωπαϊκών πόρων δηµιουργήθηκαν πολλές τέτοιου είδους δοµές, πολλές από τις οποίες κάλυψαν µεγάλα κενά του
κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας. Πολλές απ’
αυτές έχουν να παρουσιάσουν σηµαντικό έργο και αποδεικνύονται όχι χρήσιµες αλλά αναγκαίες. Υπάρχουν, όµως, υπόνοιες
όπως φάνηκε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής ότι κάποιες
ιδρύθηκαν, απέκτησαν υπόσταση και στην πραγµατικότητα το
µόνο που έκαναν, ήταν να οικειοποιούνται οικονοµικούς πόρους
και να τους στερούν από τα άτοµα µε αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι εικονικοί αυτοί φορείς δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Δεν
υπήρχε µηχανισµός ελέγχου. Η χρηµατοδότησή τους ήταν, περίπου, αυτόµατη.
Η Κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει τάξη. Τόσο τα κέντρα κοινότητας όσο και το ηλεκτρονικό µητρώο αυτών των φορέων
έχουν κι αυτόν τον σκοπό, να είναι δηλαδή εύκολος ο έλεγχος
τους.
Τον έλεγχο φοβούνται πολλοί απ’ όσους αγωνιούν και κάνουν
τα πάντα να πέσει η Κυβέρνηση. Γιατί όσο περισσότερο µένει
αυτή η Κυβέρνηση, τόσο περισσότερες αθέµιτες πρακτικές έρχονται στην επιφάνεια. Ένα παράδειγµα είναι η περίπτωση των
Ροµά και των διαµεσολαβητών κοινότητας. Όπως κατήγγειλαν οι
εκπρόσωποί τους στην επιτροπή, τοποθετήθηκαν στις συγκεκριµένες θέσεις άτοµα, που καµµία σχέση δεν είχαν µε τους Ροµά
και φυσικά δεν γνώριζαν τη γλώσσα.
Μιλώντας για τα αυτονόητα, δεν πρέπει να υποτιµήσουµε την
πρόβλεψη σταθεροποίησης των ηµεροµηνιών απόδοσης των επιδοµάτων στους δικαιούχους. Είναι τραγικό ο άνθρωπος που δικαιούται ένα επίδοµα αναπηρίας κι όχι µόνο, να µη γνωρίζει πότε
θα του καταβληθεί.
Τα όσα έχουν υποστηριχθεί για την αφαίρεση αρµοδιοτήτων
από τους ΟΤΑ, στερούνται κάποιας βάσης, τόσο λόγω του λειτουργικού δικτύου που αναπτύχθηκε από την Κυβέρνηση µε τα
κέντρα Κοινότητας, όσο, και κυρίως, γιατί δεν µπορείς να αρνείσαι την ηλεκτρονική διαδικασία για διεκπεραίωση, µε το επιχείρηµα ότι πρόκειται για αρµοδιότητα των ΟΤΑ. Εάν µε τη
λειτουργία του ΟΠΕΚΑ εξοικονοµούνται ανθρώπινοι πόροι στους
ΟΤΑ, είναι σίγουρο ότι αυτοί θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναµικό σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι
για παράδειγµα οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και άλλα.
Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και η επέκταση του θεσµού του
ολοήµερου νηπιαγωγείου και δηµοτικού σε όλα τα σχολεία της
χώρας είναι µια από τις σηµαντικότερες κοινωνικές παροχές του
κράτους προς την ελληνική οικογένεια και τις µητέρες εργαζόµενες και µη. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε, σε κάθε ευκαιρία,
ότι είναι εξαιρετικά πολύτιµος ο χρόνος, που µπορούν τα παιδιά
να παραµένουν σε δηµιουργικό και ασφαλές περιβάλλον τόσο
για τα ίδια όσο και για τις οικογένειές τους.
Σηµαντική, επίσης, είναι η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας
και της Υπουργού για τη ρύθµιση αποτύπωσης σύγχρονων και
ενιαίων κανόνων λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Πρόκειται,
επίσης, για µια πολύ σηµαντική κοινωνική δοµή για τις οικογένειες ιδίως τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης.
Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δεν µπορεί να κάνει εξαιρέσεις. Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δεν µπορεί να εναπόκειται
στην καλή θέληση των εκάστοτε κυβερνώντων και στις δυνατότητες πρόσβασης των ενδιαφερόµενων πολιτών. Ένα σύγχρονο
κοινωνικό κράτος οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις παρεµβάσεις των πολιτικών προσώπων, να καλύπτει όλες τις ανάγκες.
Το πρόβληµα της χώρας δεν ήταν το µέγεθος του κοινωνικού
κράτους αλλά η αναποτελεσµατικότητά τους απέναντι στις πραγµατικές ανάγκες. Αυτό θεραπεύεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα από την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτά που είναι δίκαια γίνονται
πράξη.
Τέλος, θα πω τον τελευταίο στίχο από το ποίηµα του Γιάννη
Ρίτσου «Μεγάλη φτώχεια» και θέλω να το ακούσει η Υπουργός
και νοµίζω ότι της αξίζει να της το αφιερώσουµε: «Τα µάτια τους
παράξενα σπιθίζαν, κι είχαν σφιχτά τα χείλη. Ακολουθούσα και
‘γω µαζί, και την καρδιά µου αγγίζαν τα λόγια τους σα γνώριµη
λαλιά, και πόθησα, δεν ξέρω πώς, να κλειούσα όλους µ’ ίδια
στοργή στην αγκαλιά».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
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εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λευκοπηγής Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα
είµαι σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
Ποια είναι η πραγµατικότητα που ερχόµαστε να διαχειριστούµε σήµερα;
Ερχόµαστε να ψηφίσουµε και να επικυρωθεί από την ελληνική
Βουλή, η απόφαση που είχε λάβει η Κυβέρνηση πριν από ένα
χρόνο να κλείσει τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων, τον λεγόµενο ΟΓΑ. Ήταν ο οργανισµός, στον οποίο οι αγρότες της πατρίδας µας ήταν ασφαλισµένοι και τον οποίο έχουν συνηθίσει και
γνωρίζουν ότι από εκεί τους δίνονται τα επιδόµατά τους και οι
συντάξεις τους. Αυτή είναι, λοιπόν, η αλήθεια.
Άρα έχουµε ξανά τη γνωστή τακτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Ερχόµαστε µε ένα νοµοσχέδιο. Ψηφίζουµε κάτι το οποίο
θα έρθει αργότερα, στο µέλλον, στη συνέχεια. Έχουµε, λοιπόν,
ήδη προαποφασίσει το κλείσιµο του ΟΓΑ και στη συνέχεια µετά
από ένα χρόνο φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο και κλείνουµε, βάζουµε
οριστικά πλέον το λουκέτο στον ΟΓΑ.
Και τι λέµε µε αυτό το κλείσιµο; Λέµε σε όλους τους αγρότες,
λέµε στην ελληνική περιφέρεια ότι πλέον θα εξυπηρετείσαι, θα
συναλλάσσεσαι, θα εκπληρώνεις όλες σου τις υποχρεώσεις και
θα αντλείς τα δικαιώµατά σου µέσα από τον ΕΦΚΑ. Και –µιας και
έχουµε νέους όρους και καινούργιες ορολογίες- ποιος είναι ο
ΕΦΚΑ; Ο ΕΦΚΑ είναι το παλιό ΙΚΑ.
Άρα, λοιπόν, λέµε στον Έλληνα αγρότη, σε αυτόν που ζει στις
ορεινές περιοχές, που ζει σε αποµακρυσµένες περιοχές, σε
αυτόν που ζει σε νησιωτικές περιοχές ότι, θα πρέπει να πηγαίνεις
στα καταστήµατα του ΙΚΑ στην πόλη, στο νοµό για να συναλλαχθείς σε σχέση µε τις ασφαλιστικές σου υποθέσεις.
Τι συνέβαινε µέχρι τώρα; Μέχρι τώρα υπήρχαν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ όπου µια µεγάλη µερίδα των συµπολιτών µας, των
αγροτών και των παραγωγών εξυπηρετούνταν από τους ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι των δήµων, που είχαν
αναλάβει να κάνουν και αυτή την εργασία από τον ΟΓΑ.
Άρα, λοιπόν, λέµε στους αγρότες να πάνε στην έδρα του
νοµού. Αυτό είναι κόστος µεταφοράς, χρόνος για να µπορέσουν
να συναλλαχθούν. Και µιλάµε για αγρότες –γνωρίζετε και εσείς
τα επίσηµα στοιχεία- όπου οι περισσότεροι είναι µεγάλη σε ηλικία
και δεν γνωρίζουν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών µέσων.
Έχουν µάθει να εξυπηρετούνται διά ζώσης από την παρουσία
τους στην αρµόδια υπηρεσία.
Λέει επιπλέον το σηµερινό νοµοσχέδιο και στους ανταποκριτές
του ΟΓΑ στους δήµους ότι πλέον δεν θα έχετε αυτή την αρµοδιότητα και δεν θα λαµβάνεται, βέβαια, τα χρήµατα που παίρνατε
γι’ αυτή την εργασία που προσφέρατε. Άρα, λοιπόν, -ξανακαταλήγω- τέλος ο ΟΓΑ για όλη την ελληνική περιφέρεια.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιφέρει επίσης και µία σύγχυση.
Στο άρθρο 4 στην παράγραφο θ µιλάει για ασφαλιστική ενηµερότητα. Άρα λέµε ότι είναι πλέον στον ΕΦΚΑ όλες οι αρµοδιότητες για τους αγρότες, αλλά η ασφαλιστική ενηµερότητα θα
δίνεται από τον συγκεκριµένο οργανισµό. Θα µας το εξηγήσουν
από την Κυβέρνηση.
Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και το γνωρίζουµε και
όλοι και οι Έλληνες πολίτες ότι ο ΟΑΕΔ είναι ένας οργανισµός,
ο οποίος δίνει µια σειρά από επιδόµατα τα οποία διαχειρίζονται
απ’ αυτόν τον οργανισµό. Μήπως θα υπάρχει ξανά µία διπλοεπικάλυψη και αλληλοεπικάλυψη, όταν φτιάχνετε και έναν νέο οργανισµό; Εδώ έρχεται η συνήθεια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, να δηµιουργεί επιπλέον αχρείαστες κρατικές δοµές, όπου
θα χρειαστούν να στελεχωθούν και θα φτιάξουµε µια νέα σειρά
συµβασιούχων µία σειρά από όµηρους, για να µπορούµε να τους
εκβιάσουµε για ψηφοθηρικούς λόγους στο µέλλον.
Στη σελίδα 73, το νοµοσχέδιο αναφέρεται στη δηµιουργία τµή-
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µατος εκπαίδευσης, οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών.
Καλά πώς γίνεται αυτό; Άλλα επιδόµατα ο ΟΑΕΔ, άλλα επιδόµατα ο νέος οργανισµός ΟΠΕΚΑ, άλλες ασφαλιστικές αρµοδιότητες από εκεί, και τµήµα εκπαίδευσης και ξανά σύγχυση εδώ;
Δηλαδή πώς οι πολίτες θα γνωρίζουν, πού θα πρέπει να ανταποκριθούν;
Στο ίδιο το δικό σας το νοµοσχέδιο αναφέρεται τµήµα ελέγχου
δαπανών, που υπάρχει τόσο στη Διεύθυνση Αγροτική Εστίας στη
σελίδα 67 όσο και στην οικονοµική διεύθυνση στην σελίδα 81.
Κλείνω και καταλήγω, κυρία Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ. Το
πιο βασικό είναι ότι έχουµε ένα νοµοσχέδιο χωρίς προγραµµατισµό, έχουµε ένα νοµοσχέδιο, στο οποίο δεν υπάρχουν αναλογιστικές µελέτες που να βγάζουν το κόστος που χρειάζεται για να
λειτουργήσει αυτός ο οργανισµός και να προβλέπουν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, ούτως ώστε να διασφαλίσουµε και να εξασφαλίσουµε και
τη σύνταξη των Ελλήνων αγροτών και τα προνοιακά επιδόµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασια Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Χατζησάββας από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ.
Για ποιο λόγο είναι επείγον το νοµοσχέδιο δεν απαντήθηκε
ακόµα. Ούτως ή άλλως, το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι κάτι νέο.
Με την ψήφιση του ν.4387/2016, µε τον οποίο το ασφαλιστικό
σκέλος του ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, µε όποιες συνέπειες
έχει αυτή η αλλαγή, έγινε η αρχή για το παρόν σχέδιο νόµου.
Όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος, έχουµε τη µετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όποια κοινωνικά επιδόµατα υπάρχουν ακόµα, φυσικά και λέµε υπάρχουν, γιατί στην
πορεία θα τα καταργήσετε όλα. Όσα προνοιακά επιδόµατα βαίνουν προς κατάργηση, θα είναι στην αρµοδιότητα του νέου
αυτού οργανισµού.
Σηµειολογικά θα πούµε ότι ο όρος «γεωργικές ασφαλίσεις»
δεν θα υπάρχει πλέον. Όχι τυχαία, βέβαια, γιατί ακριβώς επειδή
αυτό το σχέδιο νόµου είναι συνέχεια του ν.4387/2016 και αποτελεί και µνηµονιακή υποχρέωση και επειδή είναι πάγια αντίληψη
των τροϊκανών να µην υπάρχει Έλληνας αγρότης και ελληνική
παραγωγή, µε ένα εύσχηµο τρόπο, µε τη λέξη «µετεξέλιξη» διαγράφουµε ό,τι έχει σχέση µε την αγροτιά.
Αυτό το έχουν ζήσει οι αγρότες στο πετσί τους, αλλά όχι
ακόµη όλο. Τα νέα µέτρα θα τα ζήσουν φέτος. Θα πληρώσουν
για πράγµατα, τα οποία δεν έχουν εισπράξει, για τιµολόγια τα
οποία δεν έχουν εισπράξει. Θα πληρώσουν για παραγωγές που
τις έχουν δώσει σε εµπόρους οι οποίοι τους κορόιδεψαν και δεν
τους εξόφλησαν ποτέ. Θα πληρώσουν για κάθε µήνα σαν να είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι και έχουν έσοδα κάθε µήνα και µε το νοµοσχέδιο αυτό καθορίζεται επίσης και το πλαίσιο λειτουργίας του
οργανισµού, ο σκοπός του για εξυπηρέτηση, του οποίου συνίσταται λογαριασµός προνοιακών παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών, κάλυψη παροχών λογαριασµού προνοιακών παροχών
κοινωνικών υπηρεσιών και προώθηση και διαχείριση προνοιακών
πολιτικών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του. Αυτά όλα προβλέπονταν και υπήρχαν, ούτως ή άλλως.
Έχουµε πολλές αντιδράσεις. Εγώ θα διαλέξω αυτή της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η οποία αναφέρει
εδώ κάποια πράγµατα. Τα δύο σηµαντικότερα που αναφέρει,
είναι επί του άρθρου 4 για τις παροχές και τις υπηρεσίες. Στην
παράγραφο 1 περίπτωση στ’ µιλάει για την κάρτα µετακίνησης
πολυτέκνων και την ανάγκη να εκδοθεί µια νέα κάρτα, η οποία
θα αποδεικνύει ότι είναι πολύτεκνη.
Από τη στιγµή που εδώ και δεκαετίες οι πολύτεκνοι έχουν
κάρτα πολυτέκνων και αυτή τη χρησιµοποιούν για τις µετακινήσεις τους και παίρνουν τις µειώσεις, γιατί να υπάρξει µια νέα
κάρτα, η οποία θα αποδεικνύει ότι είναι πολύτεκνοι; Υπάρχει
κάρτα πολυτέκνων.
Επίσης, κάνουν αναφορά και στο ότι –απαράδεκτα για εµάςο Υπουργός Εργασίας θα επιλέγει κατά βούληση έναν εκπρό-
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σωπο µεταξύ τεσσάρων οργανώσεων και συγκεκριµένα: της
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας, της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών Με Τρία Τέκνα Ελλάδας και Πανελλήνιο
Σύλλογο Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών. Αν επιλεγεί ένας
από αυτούς, µπορεί να εκφράσει τα συµφέροντα και τις απαιτήσεις όλων των υπολοίπων; Τα γνωρίζει; Εγώ δεν νοµίζω ότι τα
γνωρίζει.
Στο άρθρο 45 θα δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα µε την
επιστροφή χρηµάτων. Έτσι όπως είναι διατυπωµένο το άρθρο,
φαίνεται ότι θα δηµιουργήσει τουλάχιστον περαιτέρω προβλήµατα σε δικαιούχους παροχών και επιδοµάτων, αφού µε το πρόσχηµα των αχρεωστήτως καταβληθέντων θα ζητούνται πίσω
χρήµατα.
Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα τα πάρουν και δεν τα δικαιούνται
και θα πρέπει να τα επιστρέψουν πίσω, αλλά κάποιοι, οι οποίοι
θα πρέπει να τα επιστρέψουν, δεν σηµαίνει ότι έχουν χρήµατα
και είναι πλούσιοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Όπως και παλιότερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Όχι, να κρίνεται από πριν ποιοι θα
τα πάρουν. Ακούστε µε. Μπορεί κάποιοι να µην έχουν τα τεκµήρια για να πάρουν αυτά τα χρήµατα, αλλά κάποιοι οι οποίοι θα
εξαιρεθούν, δεν σηµαίνει ότι έχουν και πολλά λεφτά. Όταν τους
δόθηκαν, τα ξόδεψαν και τώρα δεν έχουν να τα επιστρέψουν.
Αυτό είναι το πρόβληµα. Οπότε, ίσως θα πρέπει να γίνει πιο ορθή
χρήση των χρηµάτων στην αρχή και µετά να µην τα ζητάµε από
όλους πίσω.
Επίσης, για το άρθρο 51, σχετικά µε την υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης δήµων για την ίδρυση νέων τµηµάτων
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, θέλω να πω
ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες και µονογονεϊκές οικογένειες,
οι οποίες θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα, γιατί οι δήµοι δεν είναι
έτοιµοι να αντιµετωπίσουν αυτό, το οποίο εσείς νοµοθετείτε και
θα µείνουν πάρα πολλά παιδιά χωρίς θέση.
Το άρθρο 53 αφορά θέµατα προσωπικού που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης,
δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, επιδόµατα κ.λπ., που έχουν
να κάνουν µε το προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών, του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παπάφειο κ.λπ.. Ό,τι έχει να
κάνει µε το να µείνουν ανοιχτές οι ως άνω δοµές κοινωνικής φροντίδας και να στηριχθεί το έργο του προσωπικού τους, θα πρέπει
να στηριχθεί, όπως άλλωστε έχει στηριχθεί και αναδειχθεί από
σειρά ερωτήσεων από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.
Με το άρθρο 54 παρατείνεται η απαλλαγή του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, του Σικιαρίδειου Ιδρύµατος από την
υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν, για να µπορέσει αυτό το ίδρυµα να συνεχίσει λειτουργεί, θέµα το οποίο και
ως Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή έχουµε αναδείξει, επίσης, µε
ερωτήσεις. Και αυτό είναι κάτι θετικό.
Για την απόδειξη γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, άρθρο 55, θέλω να πω ότι πραγµατικά, κάνει εντύπωση η σπουδή σας -όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός µας- να
θεσµοθετήσατε διαδικασία για την απόδειξη της γνώσης της
γλώσσας και της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, λες και όλα τα προβλήµατα των ανασφάλιστων, των αναπήρων, των υπερηλίκων,
όλα τα σχετιζόµενα µε τα επιδόµατά τους έχουν λυθεί και αυτό
που σας απασχολεί είναι το πώς θα αποδείξει κάποιος ότι ξέρει
την τοπική γλώσσα, τη Ροµανί.
Έρχοµαι στο άρθρο 56 για τις ΜΚΟ. Επιχορήγηση νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου από πιστώσεις του Υπουργείου.
Είναι η διαδικασία ουσιαστικά, µε την οποία παίρνουν κρατικά
χρήµατα οι ΜΚΟ, µε την προϋπόθεση να παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας.
Πραγµατικά, θα άξιζε να µας πει κάποιος τι χρήµατα έχουν
δοθεί σε ΜΚΟ και φορείς, µε ποια κριτήρια, για ποιες ακριβώς
δραστηριότητες και µε ποιες διαδικασίες ελέγχου. Κανείς δεν
ξέρει µε τις ΜΚΟ τι συµβάσεις κάνουν, ποιους προσλαµβάνουν,
τι πληρώνουν και πάνω απ’ όλα, τι ποσά έχουν λάβει µέχρι στιγµής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γενικότερα, το ζητούµενο δεν είναι το πώς θα λέγεται ο νέος
υπεροργανισµός, αυτό που έχει σηµασία είναι ότι ο ΟΓΑ στην
ουσία καταργείται, ότι τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόµατα
καθυστερούν να δοθούν και δεν δίνονται καµιά φορά. Τίποτα από
τον νέο υπεροργανισµό, που κάνετε, δεν διασφαλίζει ότι η διαδικασία χορήγησης παροχών και επιδοµάτων θα είναι απρόσκοπτη.
Και µιλώ για επιδόµατα, τα οποία έχουν µειωθεί και δυστυχώς
σταδιακά, υλοποιώντας τις µνηµονιακές εντολές, θα καταργήσετε.
Έχουν αναφερθεί και οι προλαλήσαντες, αλλά θα ήθελα και εγώ
να ρωτήσω τι ακριβώς συµβαίνει µε τα εθνικά θέµατα. Τι ακριβώς
συµβαίνει µε τα Ίµια; Είχαµε έναν εµβολισµό ελληνικού σκάφους
της Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε πρόθεση τη βύθισή του και µετά
απ’ αυτό, τίθεται το ερώτηµα: Είναι ελληνικά ή όχι τελικά τα Ίµια;
Εάν είναι ελληνικά, γιατί ο Καµµένος πετά το στεφάνι τρέχοντας
και φεύγει; Πάνω απ’ όλα, τι συµφώνησε ο Σηµίτης εκείνη τη νύχτα
που ήρθε και είπε: «Ευχαριστώ την Αµερικανική Κυβέρνηση για τα
Ίµια.»; Τι συµφώνησε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και τι
συµφώνησαν µε τους Τούρκους σχετικά µε το καθεστώς στα Ίµια;
Τι γνωρίζει η σηµερινή Κυβέρνηση για το καθεστώς στα Ίµια; Εάν
δεν βγαίνει να τα πει ο Σηµίτης, βγείτε να τα πείτε εσείς. Να πείτε
ότι παραλάβαµε ένα καθεστώς, το οποίο είναι γκρίζα ζώνη ή ότι
τα Ίµια ανήκουν στους Τούρκους, όπως βγαίνει ο Τούρκος σύµβουλος του Ερντογάν και δηλώνει.
Οι Τούρκοι, βέβαια, για το περιστατικό του εµβολισµού του
σκάφους λένε ότι οι Έλληνες πήραν την απάντηση, που τους
έπρεπε. Δηλαδή, προκαλούσαµε εµείς και µας απάντησαν;
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ζητούν αυτοσυγκράτηση
και από τους δύο. Δηλαδή, τι κάνει η ελληνική πλευρά και ζητούν
να έχει αυτοσυγκράτηση; Προκαλεί κάτι; Όχι. Τα προκαλούν οι
Τούρκοι. Πηγαίνουµε εµείς εκεί, για να διασφαλίσουµε τα συµφέροντά µας, εµβολίζουν το καλύτερο σκάφος του Λιµενικού
µας, το ανώτερο σκάφος του Λιµενικού, για να το βυθίσουν, δεν
βυθίζεται χάρις στις προσπάθειες του καπετάνιου και µας ζητούν
αυτοσυγκράτηση!
Η απάντηση, λοιπόν, της Κυβέρνησης σε όλες αυτές τις ενέργειες είναι ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν γεωγραφία. Μιλάµε για µια
απάντηση, η οποία «κατατρόµαξε» την τουρκική πλευρά, σταµάτησε τις παραβιάσεις και όλα έγιναν ωραία και καλά.
Όµως, όλα αυτά τα κάνει ο Ερντογάν, ο φίλος σας, που είχε
έρθει εδώ, τον υποδεχθήκατε και κατάµουτρα σας έλεγε πολλά
και διάφορα. Το καθεστώς Ερντογάν χθες έπνιξε δύο παιδιά στον
Έβρο. Δεν ήταν προσφυγόπουλα, όµως, να τιµολογηθούν σε
δράσεις των ΜΚΟ για ανάδειξη του θέµατος. Ήταν διωκόµενοι
του καθεστώτος Ερντογάν, µε τον οποίο εσείς συναναστρέφεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Τι είναι αυτό τώρα; Μάθηµα µας κάνετε;
Είναι θέµα της σηµερινής συνεδρίασης;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα µου πείτε εσείς τι θα λέω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεωνά, σας παρακαλώ, είµαι εγώ εδώ και θα ασκήσω τα καθήκοντά µου.
Ολοκληρώνετε, κύριε Χατζησάββα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δεν είναι αυτό θέµα της σηµερινής συζήτησης.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ! Δεν επιτρέπονται οι διάλογοι µέσα στην Αίθουσα.
Κύριε Θεωνά, σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να συνεχίσω; Σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ο φίλος σας ο Ερντογάν, λοιπόν,
όπως είπα, και το καθεστώς του εξυπηρετούν «το δόγµα των
δυόµισι πολέµων». Ξέρετε τι είναι «το δόγµα των δυόµισι πολέµων»; Ότι η στρατηγική τους είναι πως µπορούν να σκοτώνουν
και Κούρδους και Σύριους, ότι µπορούν να έχουν και έναν πόλεµο στο Αιγαίο. Ο πόλεµος στο Αιγαίο είναι ο ένας πόλεµος, ο
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πόλεµος προς τη Συρία και τους Κούρδους είναι ο δεύτερος και
ο πόλεµος µέσα στο εσωτερικό τους είναι ο µισός. Αυτό υπάρχει
για δεκαετίες. Εσείς φαίνεται να το αγνοείτε αυτό, αλλά θα πρέπει να αφήσετε την επιπολαιότητα στα εθνικά θέµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Εσείς τι κάνατε στον πόλεµο του ’40;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεωνά, τι έχετε πάθει; Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Σε ποιον πόλεµο; Εγώ γεννήθηκα
το 1979. Πείτε µου σε ποιον πόλεµο δεν πήγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Εµείς παλέψαµε σε όλα τα µέτωπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Εντάξει, παλέψατε. Σας έχω ξαναπεί ότι αν η πάλη σας και η αντίστασή σας ήταν ίδια µε την αντιµνηµονιακή σας αντίσταση, που κράτησε µερικούς µήνες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Χατζησάββα, µην απαντάτε εσείς. Ολοκληρώστε αυτά που θέλετε να πείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Διαβάστε λίγο την ιστορία για να τη µάθετε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Συγχαρητήρια!
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κυρία Πρόεδρε, µαζέψτε τον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Εγώ σας καλώ, λοιπόν, να αφήσετε την επιπολαιότητα στα εθνικά θέµατα και να µην βάζετε τον
κ. Μπουτάρη να ορίζει την ατζέντα στα εθνικά θέµατα και να λέει
ότι δεν τον πειράζει να πάρουν την ονοµασία «Νέα Μακεδονία»
τα Σκόπια. Και µάλιστα, όχι µόνο δεν τον πειράζει να ονοµαστούν
«Νεοµακεδόνες», αλλά τον πειράζει που εµείς θα έχουµε αεροδρόµιο, που θα λέγεται «Μακεδονία», γιατί θα προκαλούµε, και
µπορεί να µπερδεύονται, λέει, οι τουρίστες και να θεωρούν ότι
έρχονται στα Σκόπια, όταν έρχονται στο αεροδρόµιο «Μακεδονία».
Αν θέλει να δείξει πόσο ανοικτός είναι ο κ. Μπουτάρης στο να
παραχωρεί πράγµατα, ας βρει έναν µικρό παραγωγό κρασιού ή
ένα εµφιαλωτήριο, να του παραχωρήσει το όνοµα «Μπουτάρη»,
να το χρησιµοποιεί σαν brand name και µάλιστα να αλλάξει και
το δικό του όνοµα, µην µπερδευτεί κανένας καταναλωτής στο
σούπερ µάρκετ και πάει να αγοράσει το «Νέο Μπουτάρη» και
αγοράσει το παλιό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ολοκληρώνω, αλλά µου έχει φάει
και δύο λεπτά ο κ. Θεωνάς, που µου λέει και τι να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
απαντάµε και στον κ. Μπουτάρη, όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Θα πρέπει να σταµατήσουν και οι
ΑΝΕΛ τα πρακτορίστικα τού να ρίχνουν τάχα µια ιδέα για «Κεντρική Βαλκανική Δηµοκρατία», που κάνουν τάχα ότι τους ήλθε
στο µυαλό και δεν ξέρουν τι είναι. Ξέρουµε πολύ καλά τι είναι η
Κεντρική Βαλκανική Δηµοκρατία και τι σηµαίνει για το κράτος
του Πιρίν –Σκοπίων-Βόρειας Ελλάδας, µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Ας τα αφήσουµε αυτά στην άκρη.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα πρέπει να δώσετε πάνω απ’
όλα την εθνική ταυτότητα της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς, γιατί αν το κάνετε αυτό, ακόµα και αν αλλάξουν το Σύνταγµά τους, ακόµα και αν αλλάξουν τους δρόµους τους, τις
πλατείες τους, ακόµα και αν πουν ότι δεν θα έχουν αλυτρωτικές
διαθέσεις, µε το να πάρουν την εθνική ταυτότητα, τα έχουν κερδίσει όλα, χωρίς να έχουν διεκδικήσει τίποτα παραπάνω από
αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ρώτησα, αλλά οι λοιποί Προεδρεύοντες δεν επανέφεραν όσους µίλησαν για το ίδιο θέµα πριν και για λόγους ισοτιµίας επέτρεψα
στον κ. Χατζησάββα να ολοκληρώσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Κύριε Χατζησάββα, δώστε όσα µαθήµατα
νοµίζετε ότι µπορείτε να δώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεωνά, µε ακούτε; Εδώ έχουν παρελάσει όλοι και µιλάνε για το
ίδιο θέµα. Εγώ, λοιπόν, ως Προεδρεύουσα ρώτησα σχετικώς. Το

5113

ότι δεν ανακλήθηκαν στην τάξη, ώστε να περιοριστούν στο θέµα,
µε υποχρεώνει να ανεχτώ και τον κ. Χατζησάββα. Το καταλάβατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Μα, εγώ είµαι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχει
σηµασία. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κατά τη γνώµη σας
λέει ό,τι θυµηθεί; Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Άλλη φορά θα δίνω στον κ. Θεωνά
την οµιλία µου, για να µου την εγκρίνει κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
είναι το Βήµα της Βουλής, για να απαντάµε στον κ. Μπουτάρη
και στον καθένα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Αν δεν θέλετε να µιλάµε για άλλα θέµατα,
να µας δώσετε Βήµα στο κανάλι της Βουλής. Δηµοκράταροι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµήστε. Πηγαίνετε να φωνάξετε έξω.
Τον λόγο έχει η κ. Σκούφα για πέντε λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ το
πεντάλεπτο.
Σε συµπλήρωση των όσων στοιχείων παρέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς και σε απάντηση
µιας τροµερά µεγάλης αναλήθειας που ακούστηκε µέσα στην Αίθουσα, ότι επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγων και ΑΝΕΛ µειώθηκαν οι µισθοί, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι προχθές, στις
13 Φεβρουαρίου, αναρτήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορά τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2018. Μεταξύ των στόχων, ως πρώτος και κύριος, τίθεται η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας τον Αύγουστο του 2018 και η παρακολούθηση για την
εφαρµογή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε
όλα τα επίπεδα.
Φαντάζοµαι θα έχουµε όλους τους µήνες, µέχρι τον Αύγουστο
του 2018, αλλά και µετά το κλείσιµο του τρέχοντος προγράµµατος, για να συζητήσουµε και να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές
δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου, σε σχέση µε το αν θα πολεµήσουν µαζί µε αυτήν την Κυβέρνηση, για να επαναφερθούν οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας και να αποκατασταθεί σταδιακά, αλλά σταθερά η ευρυθµία στον εργασιακό χώρο ή εάν,
αντίθετα, θα εξακολουθήσουν να πιστεύουν -τουλάχιστον το
κόµµα το Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ότι η άνοδος των µισθών,
που θα συντελέσει στην αξιοπρεπέστερη διαβίωση των εργαζοµένων, συνάδει µε τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και άρα, δεν είναι θεµιτή.
Όσον αφορά το προκείµενο νοµοσχέδιο, πιστεύω ότι το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προσπάθησε να ορθώσει ένα
προπέτασµα καπνού και κάποιες δικαιολογίες και υπεκφυγές, για
να καλύψουν το ότι το καταψηφίζουν για άλλους λόγους. Θέλω
να πω ότι, βάσει της ακρόασης των φορέων που προηγήθηκε
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διαπιστώσαµε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των φορέων συλλογικοτήτων, εκπροσώπων
κοινωνικών οµάδων, τις οποίες αφορούν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, όχι µόνο εκφράστηκαν θετικά για τα άρθρα του νοµοσχεδίου, αλλά χαρακτήρισαν πολλές από τις διατάξεις -εδώ και
πολλά χρόνια αναµενόµενες- ως ευεργετικές.
Αυτό που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε είναι το εάν επιτέλους στον τοµέα της απόδοσης κοινωνικών, προνοιακών επιδοµάτων, παροχών και υπηρεσιών θα θελήσουµε εφεξής να
υπάρχει νόµος, τάξη, διαφάνεια και ισονοµία ή όχι.
Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κυρία Σκούφα, και για τη συντοµία.
Τον λόγο έχει ο κ. Μηταράκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε.
Ακούσαµε τους Βουλευτές της Συµπολίτευσηςνα να αναφέρονται µε κροκοδείλια δάκρυα στο πρόσφατο παρελθόν της
χώρας. Ακόµα ο ελληνικός λαός περιµένει µε έναν νόµο κι ένα
άρθρο να αλλάξετε όλα αυτά, που περιγράψατε. Διότι πλέον
είστε Κυβέρνηση πάνω από τρία χρόνια. Είστε η µακροβιότερη
Κυβέρνηση των µνηµονίων και πλέον έχετε τη δική σας ιστορία
και µε αυτήν κρίνεστε.
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Σωστά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Μαντάς, είπε ότι τα προνοιακά επιδόµατα είναι άνω του 1 δισεκατοµµυρίου. Πράγµατι, είναι 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχει
απόλυτο δίκιο. Βάσει των στοιχείων του προϋπολογισµού, το
2014 το ίδιο νούµερο ήταν 2,2 δισεκατοµµύρια. Σήµερα οι κοινωνικές προνοιακές παροχές είναι οι µισές απ’ ότι ήταν το 2014.
Αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου στα στοιχεία της φτώχειας.
Ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε για τους εργαζόµενους, µειώθηκε οριακά για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Αυτό
είναι αποτέλεσµα και απόδειξη ότι η προνοιακή πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι αποτελεσµατική.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπως το διαβάσαµε, διοικητικά διοργανώνει διαφορετικά τον τρόπο συγκέντρωσης των προνοιακών
επιδοµάτων και ως διοικητική αλλαγή είναι θετική. Το είπαµε
αυτό και στην επιτροπή. Όµως, αν έχουν δίκιο οι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας ότι η προνοιακή πολιτική στην Ελλάδα είναι κατακερµατισµένη, και µετά από αυτό το νοµοσχέδιο παραµένει ακριβώς το ίδιο κατακερµατισµένη, γιατί σύµφωνα µε την κυρία
Υπουργό δεν αλλάζουν ουσιαστικά ούτε τα κριτήρια ούτε ο τρόπος, που δίνονται όλα αυτά τα προνοιακά επιδόµατα. Βέβαια,
εδώ τίθεται ένα ερώτηµα και αυτό το ερώτηµα θα το απαντήσουµε τους επόµενους µήνες.
Με το άρθρο 4 παράγραφος 2 ορίζεται ότι θα υπάρξει ένας
ενιαίος κανονισµός παροχών, που θα αλλάξει δυνητικά τα κριτήρια. Θυµάµαι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έλεγε σε αυτή την
Αίθουσα ότι ο Νόµος Κατρούγκαλου, που δηµιουργούσε την
προσωπική διαφορά, δεν θα οδηγούσε ποτέ σε µείωση συντάξεων. «Ήταν καθαρά ένα λογιστικό τερτίπι» έλεγε ο κ. Κατρούγκαλος και ξέρουν οι συνταξιούχοι ότι 1-1-2019 θα χάσουν 2
δισεκατοµµύρια ευρώ από τις συντάξεις τους.
Ρωτάω, λοιπόν, και το καταγράφω για το µέλλον: Ο Ενιαίος
Κανονισµός Προνοιακών Παροχών του άρθρου 4 παράγραφος
2 είναι προάγγελος µειώσεων στο αµέσως προσεχές διάστηµα;
Η Κυβέρνηση, βέβαια, είναι ιδιαίτερα περήφανη για το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, αυτό που η κ. Φωτίου ονόµαζε «παγίδα φτώχειας», όταν η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου το είχε
εισάγει ως ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Επίσης, η κ. Φωτίου
είπε ότι οι δεξιές κυβερνήσεις δεν επενδύουν στην πρόνοια. Μα,
το 2014 οι δαπάνες για την πρόνοια ήταν διπλάσιες από τις σηµερινές. Αντίθετα, όµως, εσείς επενδύετε µόνο στην πρόνοια και
στερείτε από τον ελληνικό λαό την ελπίδα και τις ευκαιρίες για
αξιοπρεπή διαβίωση µέσα από την εργασία. Μίλησε πριν ο εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας για το brain drain. Μα, όλα τα νέα
τα παιδιά που φεύγουν από τη χώρα δεν πάνε σε χώρες που
ασκείται οικονοµική πολιτική όπως αυτή που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επί των άρθρων τέσσερα σηµεία. Στο άρθρο 4 διαφωνούµε
στο να αφαιρεθεί από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
το δικαίωµα να δίνει την κάρτα µετακίνησης. Αυτό νοµίζω το
είπαν ακόµα και κόµµατα της Συµπολίτευσης. Φαντάζοµαι, η
κυρία Υπουργός θα το αλλάξει.
Για το άρθρο 56 επιµένουµε ότι είναι αδιαφανής ο τρόπος που
από το 2016 το Υπουργείο Εργασίας δίνει ανεξέλεγκτα κονδύλια
χωρίς κανόνες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Είναι δαπάνες
που αυξήθηκαν κατά 15% από τη στιγµή που ψηφίστηκε η τροπολογία του 2016.
Άρθρα 52 και 53. Διαφωνούµε µε τις παρατάσεις, διαφωνούµε
για τις εκ των υστέρων νοµιµοποιήσεις δαπανών. Ας κάνουν οι
υπηρεσίες σωστά τη δουλειά τους.
Τέλος, άρθρο 54 για το Σικιαρίδειο. Εµείς θέλουµε µια µόνιµη,
ουσιαστική και βιώσιµη λύση. Δεν είναι λύση η δεύτερη φορολογική και ασφαλιστική κατά παρέκκλιση ενηµερότητα. Δεν αντιµετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήµατα του ιδρύµατος, το οποίο
ακόµα, σύµφωνα µε τον διοικητή του, δεν έχει µελέτη βιωσιµότητας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Μηταράκη.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, θα µιλήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είµαστε και εµείς εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη, κύριε Σαχινίδη. Σας έχουν γράψει µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µας γράψατε, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Ο προηγούµενος Προεδρεύων κ. Λαµπρούλης, όταν ζήτησε από τη γραµµατέα να κατέβει να
ενηµερωθεί από τους εισηγητές και τους αγορητές των κοµµάτων, πέρασε από όλους πλην ηµών. Δεν ρωτηθήκαµε. Είναι µια
πάγια τακτική που ακολουθείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
γράφουν, αλλά µετά τον κ. Συντυχάκη. Νόµιζα ότι είχατε αυτή
την προτεραιότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πότε, αφού δεν πέρασε κανένας να µε
ρωτήσει; Αν ζητούσα να δευτερολογήσω, θα προετοιµαζόµουν
καταλλήλως.
Θέλω να καταγγείλω ότι είναι µια πάγια τακτική, που ακολουθείται και στις επιτροπές. Όταν βγαίνετε και λέτε ότι ενηµερώθηκαν όλα τα κόµµατα και εµείς έχουµε άγνοια, όταν ρωτάνε
τους εισηγητές αν θα δευτερολογήσουν ή όχι και ενώ είµαι
παρών εντός της Αιθούσης, δεν έρχεται κανένας να µε ρωτήσει
και επιτρέπετε την ώρα που µιλάει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος να διακόπτεται από Βουλευτές άλλων κοµµάτων,
χωρίς να τους εγκαλείτε στην τάξη εκείνη την ώρα, είναι απαράδεκτο.
Δεν χρειάζεται να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το συµπέρασµα, που βγάζουµε εµείς από τη συζήτηση αυτού
του σχεδίου νόµου είναι ότι, όσο µεγαλώνει ο καβγάς στα δευτερεύοντα ζητήµατα, τόσο περισσότερα συγκλίνουν στα βασικά
και στα πρωτεύοντα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Και αυτός ο καβγάς µεταξύ Κυβέρνησης από τη µία και Νέας
Δηµοκρατίας από την άλλη, συνειδητά διεξάγεται και από τις δύο
πλευρές. Τσακώνονται µπροστά στους ανέργους, στους φτωχούς, στους εξαθλιωµένους, στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες
για το ποιος έδωσε ή αφαίρεσε περισσότερα κοινωνικά επιδόµατα, αν µειώθηκαν ή δεν µειώθηκαν οι µισθοί, αν είναι καλύτερο
το ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ ή το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα της Νέας
Δηµοκρατίας πριν, αν η σηµερινή Κυβέρνηση προσλαµβάνει κοµµατικό στρατό από µετακλητούς και δεν τις περισσεύουν χρήµατα για να ασκήσει κοινωνική πολιτική, όπως λέει η Νέα
Δηµοκρατία ή το πελατειακό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, όπως λέει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και οι ίδιοι ταυτόχρονα έχουν γονατίσει τον λαό απ’ αυτές τις αντιλαϊκές, σκληρές
και βάρβαρες πολιτικές.
Έναν και µόνο στόχο έχει αυτή η τακτική: Να κρύψει την ουσία
των προθέσεων και των δύο, που είναι η εναρµόνιση των λεγόµενων προνοιακών πολιτικών µε τις οδηγίες της Παγκόσµιας
Τράπεζας και τη µνηµονιακή δέσµευση για περικοπή των προνοιακών επιδοµάτων κατά έτος 0,5% του ΑΕΠ.
Αυτό το µέγεθος της άθλιας κυβερνητικής και µείζονος αντιπολιτευτικής προπαγάνδας έχει στόχο να διαµορφώσει ένα στάνταρ χαµηλών απαιτήσεων στα εργατικά, λαϊκά στρώµατα, ώστε
να θεωρούν ότι πλέον δεν υπάρχει επιστροφή και ότι όσα έχασαν
τα χρόνια της κρίσης δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Πολύ περισσότερο κάνει σαφές ότι ούτε η έξοδος από τα µνηµόνια πρόκειται να φέρει κάποια ανάκτηση απωλειών και να θεωρούν οι
φτωχότεροι ότι ο όρος για την επιβίωσή τους είναι να κόβονται
παροχές σε λιγότερους φτωχούς, µε αποτέλεσµα οι έννοιες «δικαιοσύνη» και «αλληλεγγύη» να παίρνουν το νόηµα του επιµερισµού της φτώχειας. Αυτά σε σχέση µε το σχέδιο νόµου.
Έρχοµαι τώρα στις υπουργικές τροπολογίες.
Την τροπολογία µε αριθµό 1475, που αφορά τη δυνατότητα
εξόφλησης οφειλών του δήµου από τα χρηµατικά διαθέσιµα του
ΑΚΣΙΑ, εµείς θα την καταψηφίσουµε για τρεις λόγους: Ο πρώτος
είναι ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να αντιµετωπίσει κύρια
οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ από τους δήµους, για να µπορέσει να
προχωρήσει ο σχεδιασµός για το ξεπούληµά της.
Δεύτερον, διότι αυξάνει το συγκεκριµένο ποσό χρηµατικών
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διαθεσίµων, για να παρεµβαίνει το κράτος σε καταστάσεις οικονοµικής χρεοκοπίας των δήµων. Έτσι κι αλλιώς, αυτά τα χρήµατα
είναι µέρος των ΚΑΠ, που παρακρατούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως πορτοφόλι.
Τρίτον, διότι στη ρύθµιση που καταθέτει η Κυβέρνηση απαλείφεται κάθε δυνατότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να χρηµατοδοτεί τους δήµους µε επιπλέον ποσά από τον κρατικό
προϋπολογισµό για ανάγκες που προκύπτουν.
Στην τροπολογία µε αριθµό 1477, που αφορά ρύθµιση οφειλών αυτοαπασχολούµενων στο δηµόσιο, θα ψηφίσουµε
«παρών». Δεν µπορούµε να πούµε «ναι», διότι οι κυβερνήσεις
φόρτωσαν µε υπέρµετρες ασφαλιστικές εισφορές τους αυτοαπασχολούµενους και έρχονται σήµερα υποκριτικά να πουν:
«Ελάτε να σας τις ρυθµίσουµε». Όµως, εν πάση περιπτώσει, δηλώνουµε «παρών», διότι εφόσον είναι αυτή η κατάσταση, ας ρυθµίσουν οι άνθρωποι τις οφειλές τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην τροπολογία µε αριθµό 1478 -και να ολοκληρώσω µε αυτόπου είναι µια πολυτροπολογία για τη χορήγηση ειδικής αποζηµίωσης των γιατρών των ΚΕΠΑ, θα πούµε «ναι». Βέβαια, να σχολιάσουµε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει την άποψη
ότι όλοι οι γιατροί θα πρέπει να ανήκουν στο ενιαίο δηµόσιο και
δωρεάν σύστηµα υγείας και όλες αυτές οι έξτρα αποζηµιώσεις
θα πρέπει να εντάσσονται στον µισθό τους.
Στο δεύτερο, που αφορά την απαλλαγή των ατόµων µε αναπηρία από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου, επίσης
θα πούµε «ναι». Τα χρήµατα από τα παράβολα, βέβαια, θα πάνε
στα ασφαλιστικά ταµεία. Για εµάς τα ασφαλιστικά ταµεία θα πρέπει να απαλλαγούν από τέτοιου είδους επιβαρύνσεις, διότι πιστώνονται στους ασφαλισµένους.
Στο τρίτο, που αφορά την παράταση της διάρκειας του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», επίσης θα πούµε «ναι»,
µε τον σχολιασµό ότι αυτά τα προγράµµατα για άστεγους εντάσσονται στα πλαίσια ανακύκλωσης της φτώχειας και αποτελούν
απόδειξη διεύρυνσης της φτώχειας, όπως και οι πλειστηριασµοί
που θα ενταχθούν, καθώς και η έλλειψη πολιτικής για φθηνή και
ποιοτική στέγη για τον λαό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο στις συνεδριάσεις στην επιτροπή όσο και
στη σηµερινή συζήτηση της Ολοµέλειας υπογραµµίσαµε την
ανάγκη της διαβούλευσης, η οποία υπονοµεύτηκε µε το επείγον
της διαδικασίας.
Θέσαµε τις προτάσεις µας, προκειµένου οι σκοποί, τους οποίους εξυπηρετεί το νοµοσχέδιο, να µπορέσουν να επιτευχθούν.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη γνωρίζει πολύ καλά τι σηµαίνει κοινωνικό κράτος. Το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα
του σε πολιτικές, που αποτέλεσαν τοµή για τις δοµές της κοινωνικής αλληλεγγύης και την κοινωνική πρόνοια.
Είπα και νωρίτερα ότι σήµερα χρειάζεται µια ολοκληρωµένη
κοινωνική πολιτική, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι µια πολιτική διαχείρισης της κατάστασης, όχι παροχές φτωχοποίησης.
Αναγνωρίσαµε τα θετικά στοιχεία, που περιέχει το νοµοσχέδιο,
όπως η καταγραφή και η συγκέντρωση όλων των προνοιακών
επιδοµάτων σε έναν φορέα, η µετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το ότι βάζουν τον ΟΠΕΚΑ µαζί µε την
ΑΑΔΕ και την ΗΔΙΚΑ.
Υπάρχουν, ωστόσο και σηµεία, τα οποία σας ζητήσαµε να επαναξιολογήσετε και να διορθώσετε, όπως η Κάρτα Μετακίνησης
Πολυτέκνων, η στήριξη τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών.
Δεν πρέπει να τους επιβαρύνουµε επιπλέον.
Δώστε τη δυνατότητα στις ενώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών, να συµµετέχουν αυτοτελώς µε τον δικό τους εκπρόσωπο στο ΔΣ του ΟΠΕΚΑ.
Καταθέσαµε τροπολογία σχετικά µε τους πόρους των προνοιακών επιδοµάτων και την ανησυχία που έχει προκληθεί στους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά µε τους ΚΑΠ.
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Μας είπατε ότι οι ΚΑΠ δεν θα θιγούν και προτείναµε να διευκρινιστεί ρητά στο νοµοσχέδιο ότι από 1-1-2019 οι πόροι των επιδοµάτων του ΟΠΕΚΑ θα προέρχονται από προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας, ενώ οι πόροι που έχουν διατεθεί ήδη
στους ΚΑΠ δεν θα θιγούν και θα αξιοποιηθούν από την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Σας προτείναµε, ακόµη, τα κέντρα κοινότητας να ενταχθούν
στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, µε στόχο την ενιαία παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής µέριµνας,
όπως επίσης θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία µεταξύ κέντρων
κοινότητας και ΚΕΠ, εντός του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι περισσότερες προτάσεις µας έγιναν αποδεκτές. Περιµένουµε, ωστόσο, να κάνετε αποδεκτή και την τροπολογία µας, γι’
αυτό και δεν θα ψηφίσω τώρα επί της αρχής. Θα σας ακούσω
και θα ψηφίσω στη συνέχεια.
Ως προς τις τροπολογίες, θα έλεγα ότι είναι στην πλειοψηφία
τους προς τη θετική κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εφόσον
ολοκληρώθηκαν οι δευτερολογίες των εισηγητών, θα δώσω τον
λόγο στην κυρία Υπουργό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αγαπητές
συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι έγινε µια
γόνιµη συζήτηση όλες αυτές τις ηµέρες. Δεν υπερασπίζοµαι το
επείγον. Εξήγησα για ποιον λόγο το έκανα. Είναι ένας νόµος, που
πιστεύω ότι µπορεί να συζητείται όσο θέλετε. Όσο περισσότερο
συζητείται, τόσο καλύτερα γίνεται κατανοητή η µεγάλη τοµή που
κάνουµε σήµερα στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Προστασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που στην πραγµατικότητα συνδέουµε τους δύο του πυλώνες για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το
οποίο θα έχει µεγάλο και πολλαπλό όφελος, όπως ανέπτυξα πολλές φορές.
Θεωρώ καλή τη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι όλα τα κόµµατα
συνέβαλαν µε κριτική γνώση, εάν εξαιρέσω τη Νέα Δηµοκρατία
και τη Χρυσή Αυγή. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε δύο περιπτώσεις,
οι οποίες έχουν προειληµµένη απόφαση και από εκεί και ύστερα,
δεν ακούµε και δεν καταλαβαίνουµε τίποτα. Αυτό, δυστυχώς, δεν
είναι κοινοβουλευτισµός.
Ειδικότερα, θα απαντήσω σε ορισµένα πράγµατα, για να µην
µένουν αναπάντητα: Πρώτον, κυρία Πρόεδρε, θα κάνω δεκτή την
τροπολογία µε αριθµό 1481 των κυρίων Στέφου, Μανιού και
Μπάρκα, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί πολλάκις.
Δεύτερον, κύριε Μηταράκη, ο κανονισµός του ΟΠΕΚΑ δεν µειώνει τα επιδόµατα. Να το πούµε σε όλους τους τόνους: Δεν µειώνουµε τα επιδόµατα!
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Τα ίδια έλεγε και ο κ. Κατρούγκαλος
για το συνταξιοδοτικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ωραία, αφήστε τα αυτά! Αφήστε τα αυτά, γιατί έχω να πω ορισµένα
πράγµατα.
Ακούσαµε κατάπληκτοι τον κ. Βρούτση να µας λέει ότι σήµερα
καταργείται ο ΟΓΑ. Περίεργο να µην έχει πάρει είδηση ότι ο ΟΓΑ
έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και ότι ο εναποµείνας ΟΓΑ από την
πρώτη στιγµή του 2016, από την πρώτη µέρα, ήταν για τα προνοιακά επιδόµατα. Πρώτη φορά το ακούµε και αυτό, πρώην
Υπουργός να µην το ξέρει.
Ακούµε, βέβαια, κατ’ επανάληψη τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
Εδώ πραγµατικά θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, να πω το
εξής: Το 2008, µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το τµήµα του
πληθυσµού, που ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού ήταν 28,1%, τουτέστιν δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες άνθρωποι. Το 2014 -µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- ήταν το 36%
του πληθυσµού, δηλαδή τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες
άνθρωποι.
Δεν µου λέτε, αυτό το ένα εκατοµµύριο από πού ήρθε; Έπεσε
από τον ουρανό; Δεν ήταν από τις µεσαίες τάξεις, που φτωχοποιήσατε; Ένα εκατοµµύριο στα δέκα έχετε καταλάβει τι σηµαί-
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νει; Έχετε καταλάβει τι κάνατε; Και ζητάτε και τα ρέστα!
Το 2016, δηλαδή για εισοδήµατα του 2015 –µε στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ πάλι- έναν χρόνο µόλις έχουµε πάρει την εξουσία, το ποσοστό του πληθυσµού ήταν 35,6%. Μειώσαµε κατά εκατό χιλιάδες άτοµα αυτούς που κινδύνευαν από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό. Τίποτα! Ελάχιστο! Όµως, είναι µείωση! Καταλαβαίνετε;
Και όταν θα βγουν τα φετινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, θα δείτε
την περαιτέρω µείωση.
Το 1/4 του πληθυσµού έχασε το 40% των εισοδηµάτων του, οι
πιο φτωχοί. Τα µεσαία στρώµατα έχασαν το 35,5% επί της βασιλείας σας, µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Κύριε Μηταράκη, που σας αρέσει να βγάζετε αδιακρίτως διάφορα στοιχεία, ξέρετε πόσο λέει η ΕΛΣΤΑΤ ότι ήταν το ισοδύναµο ανώτατο εισόδηµα οικογένειας µε δύο παιδιά το 2009;
Ήταν 33.250 ευρώ. Ξέρετε πόσο ήταν το 2015; Για την ίδια οικογένεια ήταν 21.720 ευρώ. Πώς σας αρέσει αυτό; Ποιος φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό και την ελληνική µεσαία τάξη; Φτάνει
πια αυτή η ιστορία!
Για να µην πω όλες αυτές τις ανόητες ιστορίες µε τον «υποκατώτατο», µε τη µερική απασχόληση, που εγκαθιδρύσετε µερική
απασχόληση κατά 70%, άτυπες σχέσεις εργασίας και µερική
απασχόληση µέχρι πέρυσι. Δηµιουργήσαµε τριακόσιες χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας, για πρώτη φορά φέτος, οι οποίες στην
πλειοψηφία τους είναι κανονικής απασχόλησης και δεν είναι µερικής απασχόλησης. Δεν τα ξέρετε αυτά; Τα έχουµε πει δέκα
φορές! Τι λέτε τώρα εδώ µέσα; Έτσι, άντε να λέµε και κάτι, για
να περνάει, να βαρεθούν να απαντήσουν και να το αναπαράγουν
όλα τα µίντια. Παρ’ όλο που απαντώ, πάλι θα το αναπαράγουν.
Τα δικά σας µίντια, αυτά θα λένε το βράδυ. Εδώ, εντάξει, είναι
µια συνωµοσία ψεύδους. Τι να κάνουµε; Όµως, δεν πειράζει, ο
ελληνικός λαός το καταλαβαίνει στο τέλος της µέρας, µην ανησυχείτε.
Και έρχοµαι σε εκείνο το καταπληκτικό, ότι υπάρχει αύξηση
υπαλλήλων κατά είκοσι επτά χιλιάδες στο δηµόσιο! Ψαχνόµασταν και εµείς, γιατί εµείς ξέρουµε ότι αποδεκατίσατε το δηµόσιο, ξέρουµε ότι δεν µπορεί να δουλέψει το δηµόσιο. Και όλα µας
τα στοιχεία µιλούν για πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες το 2017,
όταν το 2014 παραλάβαµε πεντακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες.
Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα; Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το κράτος; Σε
αυτή τη Βουλή τι θα γίνει; Θα γελάει ο ελληνικός λαός µε το να
λέτε πράγµατα, τα οποία εµείς µετά θα διαψεύδουµε ένα-ένα σηµείο και όποιος αντέξει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Να πω, όµως, τώρα και για ορισµένα πράγµατα, που προέκυψαν κατά τη συζήτηση και είναι σοβαρά, κατά την άποψή µου.
Με ρώτησε ο κ. Λοβέρδος εάν λειτουργούν τα κέντρα κοινότητας.
Κύριε Λοβέρδο, υπάρχουν προβλήµατα στα κέντρα κοινότητας, νέος θεσµός είναι, τώρα «ρολάρεται» όλη η ιστορία.
Με ενδιαφέρει πολύ η τροπολογία του κ. Κωνσταντόπουλου
και του κ. Κεγκέρογλου, επειδή συµφωνούµε σε όλα τα σηµεία.
Ένα από τα σηµεία που επαναφέρει η τροπολογία µετ’ εµφάσεως είναι µην τύχει και πάρουµε από τις ΚΑΠ των δήµων τα χρήµατα. Σας διαβάζω το άρθρο 3, παράγραφος 1α, που είναι
κατηγορηµατικό: «Πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι: α) η επιχορήγηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό για την κάλυψη των παροχών του
Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
Τι σηµαίνει αυτό; Όλα τα λεφτά θα δίνονται µόνο από τον ΟΠΕΚΑ
και µόνον από τον κρατικό προϋπολογισµό. Κανείς δεν πειράζει
τους ΚΑΠ. Το είπα και εχθές. Δεν µε πιστεύετε.
Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να πάρουµε ούτε ένα ευρώ από
τους ΚΑΠ. Το λέει το άρθρο αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν κάνετε δεκτή
την τροπολογία, κυρία Υπουργέ;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί να την
κάνω δεκτή, όταν την έχω µέσα στον νόµο; Κι άλλο να γράψουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ό,τι αφορά από 1η Ιανουαρίου 2019.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κωνσταντόπουλε, µήπως πρέπει να µου ζητήσετε τον λόγο; Δεν
το σκεφτήκατε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κωνσταντόπουλε, πραγµατικά, δεν πάω να κοροϊδέψω κανέναν.
Προσπαθώ µε ειλικρίνεια να πω όλα όσα συµβαίνουν.
Είπα κιόλας ότι, αφού όλοι οι δήµοι θα εξακολουθήσουν να
παρέχουν τα προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας -περί αυτού πρόκειται- για όλους τους αναπήρους, πλην των νεοεισερχοµένων
για την Αττική. Πώς θα τους πάρουµε τους ΚΑΠ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέει και η τροπολογία µας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει.
Λέω να µην χαρακτηριστώ και από γελοιότητα στη νοµοθετική
ρύθµιση, διότι τότε η Βουλή θα λέει ότι κάνω λάθος ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κυρία
Πρόεδρε. Καταχρώµαι τον χρόνο, αλλά τι να κάνω; Ακούστηκαν
πολλά.
Σε τροπολογία δική σας, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης,
της κ. Χριστοφιλοπούλου, του κ. Κεγκέρογλου -δεν θυµάµαι
ποιος άλλος υπογράφει- υπάρχει η διάταξη, που λέει ότι τα κέντρα κοινότητας ανήκουν στην κοινωνική υπηρεσία του κάθε
δήµου. Δεν είναι «στον αέρα». Δεν είναι µόνα τους. Το έχω πει
και αυτό δέκα φορές.
Ειπώθηκε ότι πρέπει να συνεννοηθούν τα κέντρα κοινότητας
µε τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ θεωρούν ότι έχουν πολύ µεγάλη δουλειά.
Παρ’ όλα αυτά, να το δούµε και αυτό. Δεν θέλουµε να κάνουµε
την µεγαλύτερη διευκόλυνση των πολιτών;
Νοµίζω, κύριε Αµυρά, ότι ο κυβερνητικός επίτροπος διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον και η αµοιβή του είναι 50 ευρώ ανά
συνεδρίαση, όταν παρίσταται. Επίσης, ρωτήσατε για τις αµοιβές
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Παίρνουν και αυτοί 50
ευρώ ανά συνεδρίαση. Δεν αµείβονται διαφορετικά.
Κυρία Πρόεδρε, ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς.
Κύριε Αµυρά, όταν σας εκφώνησα, δεν ήσασταν εδώ. Θέλετε
κατ’ επιείκεια να σας δώσω τον µισό χρόνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θέλω να αλλάξω εντελώς τη διαδικασία, κυρία Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι δεν ήµουν εδώ, γιατί
ήµουν στη Γερουσία, όπου µιλούσα για τη διαδικασία του επείγοντος, που είχε θέσει η Κυβέρνηση για το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Οπότε, µεταξύ δύο επειγόντων αναγκάστηκα να
εξοκείλλω στη Θεσσαλονίκη! Πρόκειται για το νοµοσχέδιο για το
λιµάνι της Θεσσαλονίκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επί
προσωπικού.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Για τις αναφορές της κυρίας Υπουργού.
Κατ’ αρχάς, κυρία Υπουργέ, µαθήµατα κοινοβουλευτικής συµπεριφοράς δεν θα δεχθούµε από κανέναν.
Μάλλον, πρέπει κάποια στιγµή να κάνετε µια αυτοκριτική για
τη στάση σας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση την περίοδο 20122014 και για τις προεκλογικές σας υποσχέσεις, που τελικά δεν
τηρήσατε.
Όµως, επί της ουσίας αυτών που είπατε, επειδή επιλέγεται
στατιστικά ο κίνδυνος φτώχειας, αν συγκρίνετε το 2012, που ανέλαβε η κυβέρνηση Σαµαρά, µε το 2014, που παρέδωσε, µειώθηκε. Μειώθηκε επί της κυβέρνησης Σαµαρά.
Εσείς, όµως, δεν απαντήσατε στα στοιχεία του προϋπολογισµού που σας είπα, για το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ λιγότερα, που
δίνετε κοινωνικές παροχές, δεν λέτε τίποτα για τις συντάξεις,
που µειώνονται κατά δύο δισεκατοµµύρια το 2019, δεν λέτε τίποτα για τη µείωση του αφορολόγητου, δεν λέτε τίποτα για την
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κατάργηση του ΕΚΑΣ, δεν λέτε τίποτα για την κατάργηση των
πολυτεκνικών επιδοµάτων. Για κοινωνική αναλγησία, µάλλον τον
εαυτό σας πρέπει να κατηγορήσετε.
Ευχαριστώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Το έχω καταθέσει πέντε φορές και θα το
καταθέσω ξανά στον κ. Μηταράκη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μερόπη Τζούφη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όµως,
όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν αποδεικνύονται στο ακροατήριο
που παρακολουθεί. Ο καθένας µπορεί να ισχυρίζεται ό,τι νοµίζει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα έχει καταθέσει η κ. Τζούφη.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αλλάξετε τον νόµο. Έχετε ψηφίσει
νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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: «Μετεξέλιξη του Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μετεξέλιξη του Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 1 έχει δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνε-
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πώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
πώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
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ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την
κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την
κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την
κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1477 και ειδικό 103 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1477 και ειδικό 103 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1478 και ειδικό 104 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εδώ, κυρία Πρόεδρε, στο σπλάχνο
έχουν αριθµηθεί ως άρθρα. Στα άρθρα 62 και 63 λέµε «Παρών»
και στο άρθρο 64 λέµε «Όχι». Αν η τροπολογία ψηφιστεί όπως
είναι, ενιαία, λέµε «Όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν ψηφίζεται, όµως, έτσι. Ψηφίζεται ενιαία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Άρα, είµαστε υποχρεωµένοι να πούµε
«Όχι».
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
Κυρία Πρόεδρε, να διευκρινίσω όµως κάτι: έχει τρία σκέλη
αυτή η τροπολογία στην ουσία. Συµφωνούµε στα δύο: απαλλαγή
ατόµων µε αναπηρία από καταβολή ενός παράβολου και την παράταση ενός προγράµµατος στέγασης και επανένταξης. Οπότε,
επειδή συµφωνούµε σε αυτά τα δύο βασικά, λέµε «Ναι» στην
τροπολογία. Στο πρώτο, όµως, για τη χορήγηση ειδικής αποζηµίωσης δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό,
όπως καταλαβαίνετε, δεν µπορεί να...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ξέρω. Ήθελα να τα πω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1478 και ειδικό 104 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1481 και ειδικό 107 ως έχει;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1481 και ειδικό 107 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μετεξέλιξη του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
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;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μετεξέλιξη του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
Άρθρο 1
Ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών
και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης
1. Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µετονοµάζεται σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και
συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
του ν. 4387/2016 (Α’85).
2. Ο ΟΠΕΚΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα.
3. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ
ως προς το σύνολο των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτές ισχύουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκοπός του ΟΠΕΚΑ είναι:
α) Η χορήγηση χρηµατοδοτούµενων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προνοιακών παροχών, επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονοµική στήριξη και
κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού,
β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ν. 3050/2002 (Α’214).
2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παραγράφου 1:
α) Συνιστάται στον ΟΠΕΚΑ Λογαριασµός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, και
β) διατηρείται ο ΛΑΕ του ν. 3050/2002, µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
Άρθρο 3
Πόροι
1. Πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι:
α) Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την
κάλυψη των παροχών του Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών
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και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την
προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την κάλυψη των πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας, όπως αποδοχών,
λοιπών αµοιβών και αποζηµιώσεων προσωπικού, προµηθειών,
του Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
δ) οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των
αποθεµατικών,
ε) τα έσοδα από την οικονοµική συµµετοχή των προσώπων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3050/2002.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος µεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 4
Παροχές και υπηρεσίες
1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:
α) το επίδοµα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/ 2018 (Α’5),
β) το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους
υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε το ν.
1296/1982 (Α’128), το ν. 4093/2012 (Α’222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του
παρόντος,
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας, σύµφωνα µε το ν. 3050/2002,
ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε
αναπηρία:
αα) επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και
ακρωτηριασµένους [(ν.δ. 57/1973 (Α’149),
ν. 162/1973
(Α’227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α’ 36), άρθρο 4 του ν.
2345/1995 (Α’ 213)],
ββ) διατροφικό επίδοµα σε νεφροπαθείς, µεταµοσχευµένους
πνευµόνων και µυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και
οµογενείς νεφροπαθείς, µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος,
[(α.ν. 421/1937 (Α’2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά αναπηρία (ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
δδ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση
(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998),
εε) οικονοµική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και
ακρωτηριασµένων ανασφάλιστων και ασφαλισµένων του Δηµοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/ 1982, άρθρο 22 του ν.
2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’572)],
στστ) ενίσχυση ατόµων µε συγγενή αιµολυτική αναιµία (µεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - µικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή
συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία κ.λπ.), Σύνδροµο
Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973,
άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998),
ζζ) οικονοµική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόµων (ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ηη) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε αναπηρία
όρασης
[άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 (Α’212), ν.δ. 57/ 1973, ν.δ.
162/1973, ν. 958/1979 (Α’191), άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο
8 του ν. 4331/2015 (Α’69)],
θθ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998),
ιι) εισοδηµατική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευµένων χανσενικών και µελών των οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 7 του ν.1137/1981 (Α’60), άρθρο 22 του ν.
2646/1998],
στ) προνοιακές παροχές, οικονοµικές και εισοδηµατικές ενι-
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σχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονοµική στήριξη –
ενίσχυση ειδικών και ευπαθών οµάδων, ιδίως:
αα) το Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής σε ανασφάλιστους
υπερήλικες [ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ3/2435/1987 (Β’435],
ββ) η εισοδηµατική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α’110), άρθρο 22 του
ν. 2646/1998],
γγ) η Κάρτα µετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του
ν.
2963/2001 (Α’268), άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3534/2007 (Α’40)],
ζ) το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν.
4389/2016 (Α’94), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’236)],
η) προγράµµατα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 116 του
ν.4488/2017 (Α’137),
θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους µοναχούς και
µοναχές που είναι εγγεγραµµένοι στα µοναχολόγια Ιερών Μονών
ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή
τα εξαρτήµατα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα
ηµεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και µοναχούς των
Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και
µοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,
ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύµφωνα µε ειδικότερες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί µέχρι
σήµερα,
ια) µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή µε κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί
να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε
άλλου προνοιακού προγράµµατος ή οικονοµικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µέχρι 30.6.2018,
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
ΟΠΕΚΑ, καταρτίζεται ο «Κανονισµός Παροχών και Υπηρεσιών
του ΟΠΕΚΑ» µε τον οποίο καθορίζονται:
α) το είδος των χορηγούµενων από τον ΟΠΕΚΑ προνοιακών
παροχών και υπηρεσιών και τα σηµεία επαφής και ενηµέρωσης
των ενδιαφεροµένων,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και
ένταξης των ενδιαφεροµένων στα σχετικά προγράµµατα,
γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισµού, το ύψος του ποσού, ο χρόνος έναρξης καταβολής, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις αναστολής, τροποποίησης, διακοπής και επαναχορήγησης
των πάσης φύσης παροχών,
δ) ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων (ανά παροχή ή και ενιαία) και τα απαιτούµενα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, τα αρµόδια όργανα παραλαβής τους, το είδος και το
εύρος των διοικητικών ελέγχων, όπως ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι,
στ) τα αρµόδια όργανα απονοµής των παροχών,
ζ) ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών παροχών,
η) τα θέµατα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυγές και το
αρµόδιο Όργανο εξέτασής τους και κάθε άλλο συναφές µε τις
παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ζήτηµα.
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού της παραγράφου 2 τα
ζητήµατα των περιπτώσεων α’ έως η’της παραγράφου 1, καθορίζονται, ανά παροχή - υπηρεσία ή οµάδα παροχών - υπηρεσιών,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά, µέσω εξουσιοδοτηµένων - διαπιστευµένων από τον Διοικητή υπαλλήλων αυτού, τα δηλωθέντα
στοιχεία από τους αιτούντες οποιαδήποτε παροχή που απονέµει
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ο ΟΠΕΚΑ µε τις διαθέσιµες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του πληροφοριακού συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήµατος Πληρωµών
Συντάξεων, των πληροφοριακών συστηµάτων της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνοµίας, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής, φορέα ή Υπουργείου,
που επίσης υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο, πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ
στα απολύτως αναγκαία στοιχεία και δεδοµένα των αιτούντων,
µε την τήρηση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
5. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διερευνά τις δυνατότητες σύναψης
διµερών ή πολυµερών συµφωνιών διοικητικής συνεργασίας και
συνδροµής για την ανταλλαγή, µε συµβατικό ή/και ηλεκτρονικό
τρόπο, δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών µε φορείς, οργανισµούς και αρχές κοινωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και εισηγείται σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή.
Άρθρο 5
Όργανα διοίκησης
1. Όργανα διοίκησης του ΟΠΕΚΑ είναι: α) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και β) ο Διοικητής.
2. Η θέση του Διοικητή [παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.
4169/1961 (Α’81)] και η θέση του Υποδιοικητή (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1573/1985 (Α’201) του ΟΓΑ, από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, αποτελούν εφεξής θέση Διοικητή
και θέση Υποδιοικητή του ΟΠΕΚΑ, αντίστοιχα.
3. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ είναι κάτοχοι
πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής πρόνοιας
και κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4369/2016 (Α’33) και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζονται µε τριετή θητεία, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ανωτέρω διαδικασία.
4. Τον Διοικητή αναπληρώνει ο Υποδιοικητής σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατός του σε όλα τα καθήκοντά του,
ως Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και του Υποδιοικητή του
ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176).
Άρθρο 6
Σύνθεση - Αρµοδιότητες και τρόπος λειτουργίας
του Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ είναι εννεαµελές (9µελές) και αποτελείται από:
α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Τοµέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Επιτελικής Δοµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό,
γ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, που ορίζονται
από τον αρµόδιο υπουργό,
δ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή

της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό,
ε) έναν (1) υπάλληλο, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος,
της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό,
στ) έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµατα οικονοµικών ή κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας ή πληροφορικής,
που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του, ιδίων ως
άνω προσόντων,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του,
η) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο, µε τον αναπληρωτή του, της
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), της
Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας, της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία (3) Τέκνα Ελλάδας
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών.
Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ’ και η’ του παρόντος επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από πίνακες υποδεικνυοµένων εκπροσώπων των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση
του Υπουργού και περιέχουν διπλάσιο αριθµό εκπροσώπων. Αν
παρέλθει άκαρπη η ως άνω προθεσµία, ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού.
θ) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος
εκλέγεται µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, µε τον αναπληρωτή του. Κατά
την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ και µέχρι την
εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων, στο Δ.Σ. µετέχει, ως
εκπρόσωπος των υπαλλήλων, ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων
του ΟΓΑ στο Δ.Σ. του ΟΓΑ, εφόσον δεν έχει λήξει η θητεία του.
Σε περίπτωση συγκρότησης του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ κατά το µεταβατικό στάδιο εκλογής του εκπροσώπου των υπαλλήλων, αυτός
προτείνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΟΠΕΚΑ, προσωρινά, µέχρι τη διεξαγωγή των σχετικών
εκλογών και την ανάδειξή του.
2. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ένας υπάλληλος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊστάµενος Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του,
που ορίζεται από τον αρµόδιο Υπουργό.
3. Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ,
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του
ΟΠΕΚΑ.
4. Ο Υποδιοικητής µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ., καθώς και στις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής
του ΛΑΕ.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει χωρίς δικαίωµα
ψήφου ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ και σε
περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές του ΟΠΕΚΑ.
7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ., µε τους αναπληρωτές
τους, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τριετή θητεία.
8. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου.
9. Για το διορισµό µέλους του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ ισχύουν τα
προσόντα και κωλύµατα διορισµού που αναφέρονται στα άρθρα
4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Επιπλέον δεν διορίζεται, ούτε µπορεί να αποτελεί µέλος:
α. ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση µε τον ΟΠΕΚΑ, εκτός του
εκπροσώπου των υπαλλήλων,
β. ο τελών σε οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση µε τον

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΟΠΕΚΑ.
Αν κατά την ηµέρα του διορισµού υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω κωλύµατα ή προκύψει µετά το διορισµό ή το µέλος του Δ.Σ.
χάσει την ιδιότητα µε την οποία διορίστηκε ως τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ., αυτό συνεπάγεται την έκπτωση από το
αξίωµα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην περίπτωση του εκπροσώπου εργαζοµένων µε τον αναπληρωτή του, εκλέγεται νέος
εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του.
10. Σε αντικατάσταση των µελών του Δ.Σ. που εκπίπτουν, αποβιώνουν ή αποχωρούν µε οποιονδήποτε τρόπο διορίζονται άλλα
µέλη µε θητεία το υπόλοιπο της θητείας αυτών που αντικαθιστούν. Μέχρι το διορισµό των νέων µελών το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µε τα λοιπά µέλη του, τακτικά ή
αναπληρωµατικά, υπάρχει απαρτία και όχι πέραν του τριµήνου.
11. Αν λήξει η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ.,
καθώς και των αναπληρωτών τους, αυτή µπορεί να παρατείνεται
αυτοδίκαια, µέχρι το διορισµό των νέων µελών και των αναπληρωτών τους, όχι όµως περισσότερο από ένα τρίµηνο από τη λήξη
της.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών, των εισηγητών,
του γραµµατέα και λοιπών προσώπων που συµµετέχουν στο
Δ.Σ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
22 του
ν. 4354/2015 (Α’176). Μέχρι την έκδοση της
προαναφερόµενης απόφασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
13. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα διοίκησης και διαχείρισης του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α) καθορίζει την πολιτική δράσης του ΟΠΕΚΑ προς εκπλήρωση των σκοπών του,
β) εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών είσπραξης εσόδων και διαχείρισης εξόδων του Οργανισµού,
γ) εγκρίνει τον Προϋπολογισµό, Απολογισµό - Ισολογισµό κάθε
οικονοµικού έτους και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισµού
που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του. Καµιά δαπάνη δεν αναλαµβάνεται και δεν εκτελείται αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη
στον Προϋπολογισµό,
δ) µεριµνά για την είσπραξη των πόρων των Λογαριασµών του
ΟΠΕΚΑ,
ε) αποφασίζει για κάθε θέµα που ανάγεται στην αρµοδιότητα
του Διοικητή, αν ο Διοικητής αποφασίσει να το παραπέµψει σε
αυτό για γνωµοδότηση ή λήψη απόφασης,
στ) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΕΚΑ,
ζ) αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών,
την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί το Διοικητή για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων και
αποφάσεων,
η) αποφασίζει για τη διενέργεια και υλοποίηση των διαδικασιών για την προµήθεια ειδών, υπηρεσιών, έργων, µισθώσεων και
εκµισθώσεων,
θ) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών ειδών, υπηρεσιών, έργων, µισθώσεων και εκµισθώσεων, την τήρηση των οριζοµένων από αυτές, την
παράταση της ισχύος τους, τη χορήγηση προκαταβολών σε προµηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, την κήρυξη
προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µη συµβατικών ρητρών, την καταγγελία των σχετικών συµβάσεων, καθώς και για
κάθε άλλο σχετικό θέµα,
ι) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, τη διάθεση
χρηµατικών ποσών, έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ετησίως
από τα έσοδα του ΟΠΕΚΑ, για τη διενέργεια δαπανών που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς µε τους σκοπούς του
Οργανισµού, όπως σεµινάρια, συµµετοχή σε διεθνείς συνδιασκέψεις, συνδροµή σε διεθνείς οργανισµούς, φιλοξενία ξένων απο-
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στολών που έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και λοιπά
συναφή, καθώς και για τη διενέργεια δαπανών επικοινωνιακής
προβολής,
ια) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης ως Κύριος Διατάκτης του ΟΠΕΚΑ,
ιβ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης Παροχών του ΟΠΕΚΑ, την, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων περί χωρικής αρµοδιότητας, ανάθεση προς διεκπεραίωση εκκρεµών υποθέσεων-φακέλων παροχών κοινωνικής
αλληλεγγύης, ανασφάλιστων υπερηλίκων, αναπηρικών, οικογενειακών επιδοµάτων κ.ά, αρµοδιότητας οργανικών µονάδων της
Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε
οποιαδήποτε άλλη, µε τις κατά περίπτωση ίδιες αρµοδιότητες,
οργανική µονάδα του ΟΠΕΚΑ. Οι αντιστοίχως αρµόδιοι προϊστάµενοι της οργανικής µονάδας, στην οποία ανατίθενται υποθέσεις
µε τον τρόπο αυτόν, είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων και την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων-πράξεων. Με την απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται οι
υποθέσεις που ανατίθενται, οι οργανικές µονάδες που τις αναλαµβάνουν, ο χρόνος και οι προθεσµίες διεκπεραίωσης, οι αρµόδιοι προϊστάµενοι για την παρακολούθηση του έργου και την
έκδοση των πράξεων και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα,
ιγ) αποφασίζει τη διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη
δικηγόρων µε έµµισθη εντολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του παρόντος,
ιδ) µε απόφασή του µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από µέλη
του Δ.Σ. ή από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και άλλους ειδικούς για
τη µελέτη και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του,
ιε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από την κείµενη περί ΟΓΑ νοµοθεσία και είναι συναφής µε τους σκοπούς
του ΟΠΕΚΑ.
14. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στον Διοικητή, στα µέλη αυτού, στον Υποδιοικητή ή σε Προϊσταµένους
Οργανικών µονάδων του ΟΠΕΚΑ ορισµένες αρµοδιότητές του,
πλην των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α’ και γ’ της παραγράφου 13.
15. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην
ηµερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη
και συµφωνούν για τη συζήτησή τους, καθώς και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα παριστάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι
πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους.
16. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο,
εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα µέλη του ή οι
αναπληρωτές τους και συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης.
17. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
18. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) περί συλλογικών οργάνων.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Διοικητή
1. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) ασκεί τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ και διασφαλίζει, λαµβάνοντας
κάθε αναγκαίο µέτρο, την αποτελεσµατική, αποδοτική και εύρυθµη λειτουργία του για την επίτευξη των σκοπών του,
β) συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει και εισηγείται τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις του,
γ) µεριµνά για την εφαρµογή του συνόλου της νοµοθεσίας που
διέπει τον ΟΠΕΚΑ και εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο
τα ζητήµατα που απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση για τη βελτίωση
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της οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και την τροποποίηση
διατάξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΑ,
δ) υποβάλλει ερωτήµατα στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
του ΟΠΕΚΑ σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τον ΟΠΕΚΑ και αποδέχεται ή µη
τις εκδιδόµενες επ’ αυτών γνωµοδοτήσεις,
ε) ασκεί τις αρµοδιότητες για ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης του προσωπικού του ΟΠΕΚΑ σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007,
Α’26) και την κείµενη νοµοθεσία,
στ) µε απόφασή του συγκροτεί Οµάδες Εργασίας που αποτελούνται από υπαλλήλους του Οργανισµού ή και ιδιώτες, οι
οποίοι, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστηµονικής κατάρτισης και πείρας τους, µπορούν να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισµού µέσω
της κατάρτισης µελετών, προτάσεων, πορισµάτων, εισηγήσεων
και της διενέργειας ερευνών για θέµατα που είναι συναφή µε
τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του Οργανισµού,
ζ) υπογράφει, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συµβάσεις
που συνάπτει ο ΟΠΕΚΑ, όπως και άλλου περιεχοµένου έγγραφα,
η) εκπροσωπεί τον ΟΠΕΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Σε όποιες
περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εµφάνιση εκπροσώπου του
ΟΠΕΚΑ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, αυτή
ενεργείται από τον οριζόµενο, από τον Διοικητή, νοµικό σύµβουλο ή πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο ή δικηγόρο,
θ) αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τη δικαστική επιδίωξη
οποιασδήποτε απαίτησης σε χρήµα ή άλλης αξίωσης του ΟΠΕΚΑ
ή την απόκρουση τέτοιου είδους αξιώσεων κατ’ αυτού, ιδίως επιχειρεί όλες τις κύριες ή παρεπόµενες πράξεις που αφορούν τη
διεξαγωγή της δίκης, ασκεί αγωγές, ανταγωγές, παρεµβάσεις,
προσεπικλήσεις, αγωγή κακοδικίας, ένδικα µέσα, ζητεί τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων και επιδιώκει την εκτέλεση αυτών,
ι) εκπροσωπεί τον Οργανισµό σε επιστηµονικά συνέδρια, εκδηλώσεις, σεµινάρια, ηµερίδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του. Με απόφασή του
µπορεί να αναθέσει την ως άνω εκπροσώπηση στον υποδιοικητή
ή σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή άλλο υπάλληλο του Οργανισµού,
ια) διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης
(Ε.Δ.Ε.) και ορίζει τον υπάλληλο που θα την ενεργήσει, για τη διοικητική διερεύνηση θεµάτων, γεγονότων και υποθέσεων που
είναι δυνατόν να πλήξουν το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισµού,
ιβ) µπορεί να ζητήσει, εντός τριµήνου, σύµφωνα µε το άρθρο
45 του π.δ. 78/1998 (Α’72), οι οποίες εφαρµόζονται και για τις
παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, την επανεξέταση υπόθεσης
απονοµής οποιασδήποτε προνοιακής παροχής, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η παροχή χορηγήθηκε παρά το νόµο,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από την κείµενη περί ΟΓΑ νοµοθεσία και είναι συναφής µε τους σκοπούς
του ΟΠΕΚΑ.
2. Τον Διοικητή απόντα, ελλείποντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει
στο σύνολο των αρµοδιοτήτων του ο Υποδιοικητής. Αν ο Υποδιοικητής απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, πλην της προεδρίας του Δ.Σ. του
ΟΠΕΚΑ.
3. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ µπορεί να µεταβιβάζει, µε απόφασή
του, ορισµένες από τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «Με εντολή Διοικητή» στον Υποδιοικητή ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης
1. Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει επιλεγεί µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής και διοριστεί
µε την Φ.10034/Δ9/250/736/30.1.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 34) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει
διοριστεί µε την Φ.10034/οικ.23603/6451/27.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.
386) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζουν νοµίµως να
ασκούν τις αρµοδιότητές τους που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και την κείµενη νοµοθεσία, ως Διοικητής και Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη
συγκρότηση νέου Διοικητικού Συµβουλίου.
2. Μέχρι την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του ΟΠΕΚΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4369/2016: α) η
επιλογή του Διοικητή γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής και διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και β) ο Υποδιοικητής διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και όχι πέραν
των τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του, το Διοικητικό
Συµβούλιο
του
ΟΓΑ,
που
συγκροτήθηκε
µε
την
Φ.10034/33863/10430/21.8.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403) απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζει νοµίµως να λειτουργεί και να
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο
και την κείµενη νοµοθεσία, ως Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΕΚΑ.
4. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη του παρόντος αποφάσεις πράξεις των Οργάνων Διοίκησης του ΟΓΑ εξακολουθούν και
µετά την έναρξη της ισχύος του να παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους για τον ΟΠΕΚΑ µέχρι τη λήξη, τροποποίηση ή την
ανάκλησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.
Άρθρο 9
Θέµατα προσωπικού
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας
την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθµό, µισθολογικό κλιµάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την προηγούµενη υπηρεσιακή του κατάσταση.
2. Το προσωπικό του ΟΓΑ, όπως αυτό καθορίστηκε µε την
αριθµ. Φ.10034/61554/Δ9/16455/30.12.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’4320) και συνεχίζει να υπηρετεί στον Οργανισµό κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), καθίσταται
µόνιµο προσωπικό δηµοσίου δικαίου.
3. Στο ως άνω µόνιµο προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, εξακολουθούν
να εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 42 της
177647/8720/13-16.9.1961 (Β’ 320) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών, όπως η παράγραφος 8 συµπληρώθηκε µε την προσθήκη εδαφίου µε την 231704/23405/
18.11-24.12.1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Γεωργίας (Β’726), του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 και της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του ν. 4093/2012
(Α’ 222).
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, για όλα τα θέµατα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης, τις µεταβολές αυτής και τα ζητήµατα πειθαρχικής ευθύνης
το προσωπικό του ΟΠΕΚΑ υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26).
5. Οι κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, που διατηρήθηκαν στον
Οργανισµό βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του του ν.
4387/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν.
4488/2017 (Α’137), καθώς και όσες κενώθηκαν µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, διατηρούνται και στον ΟΠΕΚΑ. Από αυτές,
οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κενές οργανικές θέσεις
ιδιωτικού δικαίου µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από
τον Λογαριασµό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ, εντόκων δανείων προς
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τους υπαλλήλους του για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών οικονοµικών αναγκών σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του
ν.
3586/2007 (Α’151).
7. Οι προβλεπόµενες θέσεις ειδικών συνεργατών των Γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΟΓΑ (παρ. 1α, άρθρο
19, ν. 2556/1997 και παρ. 6 άρθρο 21,
ν. 3144/2003) από την
έναρξη ισχύος του παρόντος καθίστανται θέσεις ειδικών συνεργατών των γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του
ΟΠΕΚΑ. Η κατοχή των εν λόγω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη
µε την ιδιότητα του δικηγόρου ή άλλη ελεύθερου επαγγελµατία.
8. Συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ πέντε (5) θέσεις δικηγόρων µε
σχέση έµµισθης εντολής για τη νοµική υποστήριξη του έργου
των υπηρεσιών του. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’208). Με την
προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων, η οποία εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο, καθορίζεται η ιδιότητα (παρά Πρωτοδίκαις, παρ’ Εφέταις, παρ’ Αρείω Πάγω) των προς πρόσληψη δικηγόρων, ύστερα από σχετική πρόταση του Προϊσταµένου του
Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ.
9. Το µισθολογικό καθεστώς των υπαγόµενων στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος, ρυθµίζεται από τις οικείες διατάξεις
του Μέρους Β’ του ν. 4354/2015 (Α’176).
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα προσωπικού
1. Οι εκκρεµείς διαδικασίες διορισµών, µετατάξεων, αποσπάσεων και πάσης φύσης υπηρεσιακών µεταβολών του ΟΓΑ ολοκληρώνονται για λογαριασµό του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται
επανάληψή τους.
2. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τον ΟΓΑ διατηρούνται σε ισχύ και µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
ως προς τον ΟΠΕΚΑ µέχρι τη λήξη τους.
3. Προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ, τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26). Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένων η επιλογή, τοποθέτηση και αναπλήρωση προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ, µέχρι και σε επίπεδο
Διεύθυνσης, γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες ειδικές διατάξεις της
απόφασης αριθµ. Ε4/Φ34 οικ. 4279/1971 (Β’678) του Υπουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί εγκρίσεως του Κανονισµού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων».
Οι θέσεις ευθύνης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, προκηρύσσονται, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 4369/2016 (A’33).
4. Μέχρι τη συγκρότηση των οικείων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’26) και το
ν. 4369/2016, οι υπάλληλοι του
ΟΠΕΚΑ υπάγονται για όλα τα ζητήµατα της υπηρεσιακής τους
κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης στα οικεία υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συµβούλια του ΟΓΑ, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 3 και 37
της 177647/8720/13-16.9.1961 κοινής απόφασης των Υπουργών
Γεωργίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Κατάστασης Προσωπικού ΟΓΑ» (Β’320) και την Δια/24086/23.6.1982 κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’43) αρµοδιότητές τους.
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2. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στον ΟΠΕΚΑ ανήκουν:
α) η εν γένει νοµική υποστήριξη των υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ
ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής,
β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοίκησης του
ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις,
γ) η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του ΟΠΕΚΑ µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ και η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών
σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
δ) η νοµική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ κατά την κατάρτιση συµβάσεων και
ε) η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον
ΟΠΕΚΑ.
3. Η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, εκτός τοπικής αρµοδιότητας
Αθηνών - Πειραιά, ανατίθεται στα αντίστοιχα περιφερειακά Γραφεία Νοµικού Συµβούλου και στα περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.. Επί των υποθέσεων Δικαστικών Γραφείων του
Ν.Σ.Κ., στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 (Α’324), η εισήγηση επί των υποθέσεων αυτών εισάγεται ενώπιον της
Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στον ΟΠΕΚΑ. Η δικαστική εκπροσώπηση και γενικά η
υπεράσπιση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των Πρωτοδικείων όπου δεν λειτουργεί
Δικαστικό Γραφείο ανατίθεται σε δικηγόρους του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3086/2002.
4. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους λειτουργεί
Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, το
οποίο στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ΟΠΕΚΑ και δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, όπως αυτοί προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 και εποπτεύονται από τον Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ.
5. Ο ΟΠΕΚΑ έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και οικονοµικά
προνόµια του Δηµοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος,
φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για
την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου ή
άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.
6. Οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
του ΟΠΕΚΑ έχουν -µε µόνη την ιδιότητα τους αυτή και χωρίς τη
χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου - την πληρεξουσιότητα που
απαιτείται από τον νόµο για την παράσταση και υπεράσπιση του
ΟΠΕΚΑ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών και ενεργούν
όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα µέσα και
βοηθήµατα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την αµετάκλητη περαίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.
Άρθρο 12
Μεταβατική διάταξη για θέµατα νοµικής υποστήριξης
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δικηγόροι στους
οποίους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του ν.
4261/2014, έχουν κατά περίπτωση ανατεθεί υποθέσεις των µη
ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων του ΟΓΑ στο πλαίσιο της εντολής
και πληρεξουσιότητας που τους έχει δοθεί από το αρµόδιο Όργανο του ΟΓΑ, παρίστανται και συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις
σχετικές δίκες για λογαριασµό του ΟΠΕΚΑ, ασκώντας όλες τις
διαδικαστικές ενέργειες, πράξεις και ένδικα µέσα και βοηθήµατα
επ’ ονόµατι του Οργανισµού αυτού.

Άρθρο 11
Νοµική υποστήριξη

Άρθρο 13
Διοικητική οργάνωση του ΟΠΕΚΑ

1. Η νοµική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ διεξάγεται από το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους, αυτοτελές Γραφείο του οποίου λειτουργεί στην έδρα του Οργανισµού.

Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ διακρίνονται σε υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

5128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 14
Διάρθρωση
Ο ΟΠΕΚΑ έχει Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Α. Κεντρική Υπηρεσία
1. Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή:
α) Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου.
β) Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης.
γ) Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας.
δ) Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
2. Γενική Διεύθυνση Παροχών
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ υπάγονται στην
εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών. Η χωρική αρµοδιότητά τους εκτείνεται στους νοµούς της οικείας Περιφέρειας που
έχουν την έδρα τους και έχουν ως εξής:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη
2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή
3. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας, µε
έδρα την Κοζάνη
4. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Θεσσαλίας, µε έδρα τη
Λάρισα
5. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας, µε
έδρα τη Λαµία
6. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα
την Πάτρα
7. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Πελοποννήσου, µε έδρα
την Τρίπολη
8. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα
9. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο.
Άρθρο 15
Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου
1. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται στις
παρακάτω οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Δαπανών
γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου είναι:
α) η κατεύθυνση, παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή,
β) η βελτίωση λειτουργίας των Υπηρεσιών ΟΠΕΚΑ µε την υλοποίηση και την αξιολόγηση αποτελεσµάτων εσωτερικών ελέγχων, η άµεση αντιµετώπιση φαινοµένων διαφθοράς και η
εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων ως προς την τήρηση
της νοµιµότητας και την καταπολέµηση πρακτικών κακοδιοίκησης,
γ) η µέριµνα για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των χορηγούµενων από τον ΟΠΕΚΑ παροχών και υπηρεσιών,
δ) ο σχεδιασµός για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των
Ελεγκτών, η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήριξης του έργου και η διαρκής προσπάθεια για την βελτίωση µεθόδων και τον εντοπισµό παραβατικών συµπεριφορών,
ε) η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διενεργηθέντων
ελέγχων, η σχετική ενηµέρωση του Διοικητή για τα αποτελέσµατα αυτών και η υποβολή εισήγησης για τη λήψη διορθωτικών
µέτρων για την καταπολέµηση πρακτικών κακοδιοίκησης και φαινοµένων διαφθοράς.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου

αα) Η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και
η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων
ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου.
ββ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των
Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύνηση και η
πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους.
γγ) Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, η κατάρτιση των προγραµµάτων ελέγχου και η αξιολόγηση
των κινδύνων.
δδ) Η εισήγηση για τη συγκρότηση κλιµακίων ελεγκτών, για τη
διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.
εε) Η διενέργεια ειδικών διοικητικών, τακτικών ή περιοδικών
ελέγχων των υπηρεσιών και οργάνων του ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι αφορούν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και τη συµφωνία των
ενεργειών και των πράξεών τους µε την αρχή της νοµιµότητας.
στστ) Η σύνταξη εκθέσεων - αναφορών προς τον Διοικητή του
Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς
και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών, πρακτικών κακοδιοίκησης
και παραβατικών φαινοµένων.
ζζ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου, που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.
ηη) Η παροχή ελεγκτικών - συµβουλευτικών αρµοδιοτήτων,
όπως:
ααα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Οργανισµού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
βββ) ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος
της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4,
INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραµµή εφαρµογής
αριθµ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισµού,
γγγ) η αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισµού,
βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
δδδ) η αξιολόγηση του προγραµµατισµού του σχεδιασµού και
της εκτέλεσης των λειτουργιών του Οργανισµού,
εεε) ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου να
διαπιστωθεί κατά πόσο επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και αν
έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες /
µηχανισµοί ελέγχου,
θθ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του Οργανισµού.
ιι) Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, για τη διερεύνηση υποθέσεων παραβατικής συµπεριφοράς των
υπαλλήλων, διαφθοράς, καθώς και σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωµής.
ιαια) Η επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων αν εντοπιστούν
µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Οργανισµού.
β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Δαπανών
αα) Η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου των
δαπανών και η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την
ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου.
ββ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των
Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύνηση και η
πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους.
γγ) Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, η κατάρτιση των προγραµµάτων ελέγχου και η αξιολόγηση
των κινδύνων.
δδ) Η εισήγηση για τη συγκρότηση κλιµακίων ελεγκτών για τη
διενέργεια εσωτερικών ελέγχων δαπανών.
εε) Η διενέργεια ειδικών, τακτικών ή περιοδικών διοικητικών,
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οικονοµικών και διαχειριστικών ελέγχων των υπηρεσιών και οργάνων του ΟΠΕΚΑ οι οποίοι αφορούν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και τη συµφωνία των ενεργειών και των πράξεών
τους µε την αρχή της νοµιµότητας.
στστ) Η σύνταξη εκθέσεων - αναφορών προς το Διοικητή του
Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς
και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών, πρακτικών κακοδιοίκησης
και παραβατικών φαινοµένων.
ζζ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου, που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.
ηη) Η παροχή ελεγκτικών - συµβουλευτικών αρµοδιοτήτων,
όπως:
ααα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Οργανισµού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
βββ) ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος
της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4,
INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραµµή εφαρµογής
αριθµ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισµού,
γγγ) η αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισµού,
βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
δδδ) η αξιολόγηση του προγραµµατισµού του σχεδιασµού και
της εκτέλεσης των λειτουργιών του Οργανισµού,
εεε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της
ορθής είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης
κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισµού µε την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
µισθολογικού κόστους, για τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο µέλλον,
στστστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου
να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και
αν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες
/ µηχανισµοί ελέγχου.
θθ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του Οργανισµού.
ιι) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών
του Οργανισµού.
ιαια) Η διενέργεια οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου των
δηµόσιων υπολόγων και δηµόσιων διαχειρίσεων που υπάγονται
στον Οργανισµό.
ιβιβ) Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, για τη διερεύνηση υποθέσεων παραβατικής συµπεριφοράς των
υπαλλήλων, διαφθοράς, καθώς και σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωµής.
ιγιγ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.
ιδιδ) Η επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων αν εντοπιστούν
µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Οργανισµού.
γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών
αα) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις
του Οργανισµού, επιτόπιων τακτικών ή έκτακτων ελέγχων για τη
διασφάλιση της νοµιµότητας λήψης των παροχών του Οργανισµού.
ββ) Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων αναφορικά µε
τον τρόπο λειτουργίας και την τήρηση της αρχής της νοµιµότητας κατά την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες ανατίθενται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε πρόσωπα που συµβάλλονται
ή συνεργάζονται µε τον Οργανισµό και δεν έχουν την ιδιότητα
του υπαλλήλου του.
γγ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Επιθεωρητών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση
τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
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δδ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου που αφορά την Επιθεώρηση.
εε) Η εισήγηση για τη συγκρότηση εσωτερικών ή/και µικτών
κλιµακίων ελέγχου µε άλλους ελεγκτικούς φορείς.
στστ) Η σύνταξη εκθέσεων - αναφορών προς τον Διοικητή του
Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς
και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών και παραβατικών φαινοµένων.
Άρθρο 16
Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής:
α) η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του Οργανισµού,
β) ο συντονισµός, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού
ελέγχου, των αρµοδίων υπηρεσιακών µονάδων, προκειµένου να
συνταχθούν και να διαβιβαστούν αρµοδίως οι σχετικές απαντήσεις,
γ) η επιµέλεια της έκδοσης των αποφάσεων του Διοικητή,
δ) η οργάνωση της επικοινωνίας της Διοίκησης µε τις υπηρεσιακές µονάδες του Οργανισµού, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό
γενικά,
ε) η µέριµνα για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων από
τις υπηρεσίες και από άλλες πηγές, η επεξεργασία αυτών και η
κατάρτιση των επίσηµων στατιστικών πινάκων και δελτίων,
στ) η µέριµνα για την έκδοση ετήσιου στατιστικού δελτίου το
περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισµού,
ζ) η παροχή στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων, µελετών και
εκτιµήσεων στη Διοίκηση και στις Οργανικές µονάδες του Οργανισµού για την διαµόρφωση της πολιτικής του Οργανισµού και
την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
η) η προβολή του έργου του Οργανισµού µε κάθε πρόσφορο
µέσο,
θ) η οργάνωση των δηµόσιων εκδηλώσεων και η εν γένει υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν τις δηµόσιες και διεθνείς
σχέσεις του Οργανισµού,
ι) η µέριµνα για την έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, οδηγών για
την ενηµέρωση - πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε
τις παροχές και υπηρεσίες του Οργανισµού, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες οργανικές µονάδες,
ια) η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου Γραφείου Διοικητή και
Υποδιοικητή Οργανισµού,
ιβ) η παρακολούθηση του Τύπου και η ενηµέρωση της Διοίκησης και των οικείων Διευθύνσεων για κάθε δηµοσίευµα σχετικό
µε τον ΟΠΕΚΑ και η σύνταξη δελτίων τύπου ή σχετικών απαντήσεων,
ιγ) η εποπτεία και διαχείριση της ιστοσελίδας του Οργανισµού
και η µέριµνα για την ενηµέρωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου της, σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες
και ιδίως µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής.
Άρθρο 17
Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας
και Υγειονοµικής Μέριµνας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής:
α) η ευθύνη για την λειτουργία του Ιατρείου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ,
β) η άσκηση των καθηκόντων ιατρών εργασίας, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία,
γ) η µέριµνα για την τήρηση κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας του Οργανισµού και για τη λήψη µέτρων τεχνικού
χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων
και των συνθηκών εργασίας,
δ) η αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και παροχή πρώτης
βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης στο κοινό και στους υπαλλήλους,
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ε) οι εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού
και Οργάνωσης, καθώς και προς κάθε αρµόδια υπηρεσία, σχετικά µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
στ) η αξιολόγηση ιατρικών πιστοποιητικών που κατατίθενται
από υπαλλήλους του Οργανισµού ώστε εκ των υστέρων να ακολουθείται, η ανάλογα µε την περίπτωση, νόµιµη διαδικασία,
ζ) η παροχή ιατρικών οδηγιών και συµβουλευτικών υπηρεσιών
προς τους δικαιούχους των παροχών του ΟΠΕΚΑ, µέσω σχετικών έντυπων ή ηλεκτρονικών καταχωρίσεων κειµένων, άρθρων
και µελετών,
η) η µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των
ΑµεΑ στα κτίρια του Οργανισµού και για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησής τους, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης,
θ) η µέριµνα για διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης
αλληλογραφίας του Τµήµατος, έντυπης και ηλεκτρονικής σε συνεργασία µε το Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης
και Συµβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναµικού και Οργάνωσης.

Άρθρο 19
Γενική Διεύθυνση Παροχών

Άρθρο 18
Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου
του Κράτους
1. Αρµοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:
α) η υποβοήθηση του έργου του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους,
β) η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον
κάθε δικαστηρίου και αρχής ή και εξωδίκως, ύστερα από ανάθεση
υποθέσεων από τον Διοικητή του Οργανισµού και σχετική εισήγηση του Γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) η νοµική υποστήριξη του έργου του Οργανισµού,
δ) η ενηµέρωση των υπηρεσιών του Οργανισµού και ιδίως της
Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών, καθώς και της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης επί νόµων, προεδρικών
διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν τις παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης που διαχειρίζεται ο Οργανισµός και θέµατα προσωπικού, καθώς και επί νοµολογίας δικαστηρίων για τα ανωτέρω
θέµατα,
ε) η συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιακών µονάδων του
ΟΠΕΚΑ στη σύνταξη σχεδίων απαντήσεων της Διοίκησης, στο
πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και σχεδίων απόψεων της Διοίκησης για υποθέσεις που άγονται ενώπιον
κάθε δικαστικής αρχής,
στ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νοµικής φύσης που του
ανατίθεται από το Δ.Σ. του Οργανισµού.
2. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου Υποστήριξης του
Νοµικού Συµβούλου του Κράτους έχει ως αντικείµενο:
α) την παραλαβή, πρωτοκόλληση, έλεγχος δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και εισερχοµένων εγγράφων και ενηµέρωση,
των αρµοδίων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, για την πορεία των υποθέσεων,
β) την επιµέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και δηµιουργία νέων δικογραφιών,
γ) τη διαχείριση των υποβαλλοµένων ερωτηµάτων και των εκδιδοµένων γνωµοδοτήσεων,
δ) τη διαχείριση των πρακτικών ή πράξεων της Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του ΟΠΕΚΑ, και των
υποβαλλόµενων από τους συνεργαζόµενους δικηγόρους του
ΟΠΕΚΑ προεισηγήσεων,
ε) την έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση συνεργαζόµενων µε τον ΟΠΕΚΑ δικηγόρων στα Δικαστήρια,
στ) την τήρηση αρχείου και αναπαραγωγή των εγγράφων και
δικογράφων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του ΟΠΕΚΑ,
ζ) την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Γραφείου,
η) τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και σχεδίων
απόψεων από τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, για την
υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και
κάθε αρχής.

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών είναι οι
εξής:
α) ο αποτελεσµατικός συντονισµός των οργανικών µονάδων
που υπάγονται σε αυτή για την έγκαιρη και σύννοµη χορήγηση
ποιοτικών παροχών και υπηρεσιών,
β) η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων, στις υπαγόµενες στη
Γενική Διεύθυνση Οργανικές µονάδες, ανθρώπινων και υλικών
πόρων και η επιδίωξη της διαρκούς βελτίωσης και του εκσυγχρονισµού των διοικητικών διαδικασιών και διεργασιών παραγωγής
και διανοµής των παροχών και υπηρεσιών προς όφελος των εξυπηρετούµενων,
γ) η παρακολούθηση, µελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση της
σχετικής µε τις παροχές και υπηρεσίες του Οργανισµού εµπειρίας και γνώσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και
η υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για
ανάληψη πρωτοβουλιών διαµόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών,
µε γνώµονα τις αρχές της αποτελεσµατικότητας και ανταποδοτικότητας.
Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Παροχών
Η Γενική Διεύθυνση Παροχών διαρθρώνεται στις εξής οργανικές µονάδες:
1) Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων
2) Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3) Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων
4) Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας
5) Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών.
Άρθρο 21
Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων
1. Η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων διαρθρώνεται στα
εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών
β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οικογενειών
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µεταβολών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδοµάτων είναι οι εξής:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα οικογενειακών επιδοµάτων,
β) η εποπτεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής
και η εν γένει διαχείριση όλων των θεµάτων στον τοµέα των οικογενειακών επιδοµάτων,
γ) ο συντονισµός των ενεργειών και διαδικασιών και η επίλυση
αµφισβητήσεων για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης που ανακύπτουν από την συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε το ενωσιακό συντονιστικό δίκαιο κοινωνικής
ασφάλειας και τις Διµερείς Συµβάσεις,
δ) ο συντονισµός των ενεργειών και των διαδικασιών για την
προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε άλλες αρχές, φορείς
και οργανισµούς του εσωτερικού και χωρών του εξωτερικού,
ε) η εισήγηση προς τη Διοίκηση για τη σύνταξη οδηγιών και
εγκυκλίων, καθώς και η επίλυση αµφισβητήσεων κατά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
στ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων καταβολής
της παροχής, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών µεταβολών,
ζ) η παρακολούθηση της νοµοθεσίας, καθώς και της νοµολογίας των δικαστηρίων επί θεµάτων οικογενειακών επιδοµάτων και
η εισήγηση για την τροποποίηση-εναρµόνιση της νοµοθεσίας και
των σχετικών κανονιστικών διατάξεων,
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η) ο συντονισµός των εργασιών για όλα τα θέµατα που ανακύπτουν από τις σχέσεις του ΟΠΕΚΑ µε την Ε.Ε. και τους αρµόδιους φορείς των κρατών-µελών, καθώς και για θέµατα επαφών
και σχέσεων µε τους εν λόγω φορείς,
θ) η ενηµέρωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών του ηλεκτρονικού µητρώου
δικαιούχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδοµάτων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών
αα) Η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, διακοπή, επαναχορήγηση των οικογενειακών παροχών, καθώς και η έκδοση απορριπτικών
αποφάσεων,
ββ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους
των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης αα’, καθώς και η
µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες,
γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων,
δδ) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση, από και µε άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων όλων των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική,
εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοµατούχων και τις τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει, µε
σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση
της απάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των
παροχών,
εε) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους,
στστ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για την επίλυση
αµφισβητήσεων,
ζζ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης
και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών,
ηη) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών
ελέγχων,
θθ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής για την ψηφιοποίηση - µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό
και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών διαχείρισης
των αιτήσεων, απονοµής των παροχών,
ιι) η προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε τις αρµόδιες
αρχές, τους φορείς και οργανισµούς κρατών-µελών της Ε.Ε.,
καθώς και χωρών µε τις οποίες έχει συναφθεί διµερής σύµβαση
και η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και
πράξεων για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί να
ανακύπτουν από τη συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του συντονιστικού ενωσιακού
δικαίου κοινωνικής ασφάλειας και των Διµερών Συµβάσεων,
ιαια) η διεκπεραίωση των εκκρεµών αιτήσεων και η επιµέλεια
της λειτουργίας και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων επί υποθέσεων που αφορούν τα καταργηθέντα
από 1.11.2012 οικογενειακά επιδόµατα [επίδοµα τρίτου παιδιού,
ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας και εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ] και τα καταργηθέντα από 1.1.2013 οικογενειακά επιδόµατα (πολυτεκνικό επίδοµα και επίδοµα τρίτεκνης
οικογένειας), µέχρι την περάτωσή τους,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων,
µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµόδιου Οργάνου
εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα.
β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οικογε-
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νειών:
αα) Η µέριµνα, η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών
και η έκδοση των αποφάσεων-πράξεων για τη διαχείριση προνοιακών παροχών και προγραµµάτων για την ενίσχυση της οικογένειας,
ββ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, όπως
αυτές καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία,
γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων, χορήγησης, τροποποίησης,
ανάκλησης, αναστολής, διακοπής, επαναχορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης οικογενειών, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων,
δδ) η µέριµνα για τη διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων χορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης,
εε) η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των προαναφερόµενων
αποφάσεων-πράξεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, και την κοινοποίησή τους στους ενδιαφεροµένους,
στστ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων,
ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για την επίλυση
αµφισβητήσεων,
ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους,
θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών
ελέγχων,
ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης
και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών,
ιαια) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής για την ψηφιοποίηση - µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό
και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών διαχείρισης
των αιτήσεων, απονοµής των παροχών,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων,
µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµόδιου οργάνου,
των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα.
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µεταβολών:
αα) Η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών και
η έκδοση κάθε αναγκαίας απόφασης - πράξης για την πληρωµή
των παροχών και την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων,
ββ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέρωση
µε τις πάσης φύσεως µεταβολές, του ηλεκτρονικού Μητρώου
επιδοµατούχων,
γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των ληπτών, λόγω εσφαλµένης καταχώρισης των στοιχείων δικαιούχου,
δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων –
πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η κοινοποίησή τους στο Τµήµα Εσόδων και Είσπραξης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
εε) η ανάπτυξη δράσεων για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδοµάτων σε θανόντες δικαιούχους, από
πιστωτικά ιδρύµατα και συνδικαιούχους,
στστ) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατούχων,
ζζ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία, σε συνεργασία µε
κάθε εµπλεκόµενο φορέα,
ηη) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας καταβολής των παροχών,
θθ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων,
µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιι) η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη
χρήση, σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης,
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ιαια) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες και αρχές,
ιβιβ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής για την ψηφιοποίηση - µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό
και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών για την έκδοση των βεβαιώσεων της Διεύθυνσης,
ιγιγ) η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και η έκδοση
όλων των αναγκαίων αποφάσεων-πράξεων για τη διαχείριση των
εκκρεµοτήτων που αφορούν τα καταργηθέντα µε την υποπαράγραφο ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 οικογενειακά επιδόµατα, τόσο για τις υποθέσεις της
Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
Άρθρο 22
Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Η Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες
οµάδες.
β) Τµήµα χορήγησης παροχών ανασφάλιστων υπερηλίκων.
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µεταβολών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης παροχών κοινωνικής
αλληλεγγύης είναι:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα των παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης,
β) η εποπτεία για την διαχείριση όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της πολιτικής της χορήγησης παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης,
γ) η παρακολούθηση των µεταβολών της σχετικής νοµοθεσίας
και νοµολογίας και η εισήγηση για την τροποποίηση του νοµικού
πλαισίου,
δ) η εισήγηση προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων, για την παροχή διευκρινίσεων και
την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες
οµάδες:
αα) η µέριµνα για την υλοποίηση προγραµµάτων παροχών –
οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες οµάδες,
ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης,
ανάκλησης, αναστολής, διακοπής, επαναχορήγησης οικονοµικών
ενισχύσεων σε ευάλωτες οµάδες, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων,
γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους
των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’, καθώς και η µέριµνα
για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες,
δδ) η διαχείριση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης,
εε) η τήρηση αρχείου για τις αποφάσεις της υποπερίπτωσης
ββ’ σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή,
στστ) η αναζήτηση από άλλους φορείς και οργανισµούς του
εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πληροφοριών για
την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο
της νοµιµότητας καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων,
ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την
παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα,
θθ) η διενέργεια ελέγχων της νοµιµότητας χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου,

ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός της
διαδικασίας και του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων και
απονοµής των παροχών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πληροφορικής,
ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών,
ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ.
78/ 1998 αρµοδίου
οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα.
β) Τµήµα χορήγησης παροχών ανασφάλιστων υπερηλίκων:
αα) η µέριµνα για την υλοποίηση προγραµµάτων χορήγησης
παροχών ανασφάλιστων υπερηλίκων,
ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης τροποποίησης,
ανάκλησης, αναστολής και διακοπής των παροχών, καθώς και η
έκδοση απορριπτικών αποφάσεων,
γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους
των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’, καθώς και η µέριµνα
για την εκτέλεσή τους, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες,
δδ) η διαχείριση του προγράµµατος χορήγησης επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
εε) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’,
στστ) η αναζήτηση, από άλλους φορείς και οργανισµούς του
εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πληροφοριών για
την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο
της νοµιµότητας καταβολής των παροχών,
ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την
παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα,
θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων,
ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, και ο εκσυγχρονισµός του
συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων και απονοµής των παροχών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πληροφορικής,
ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών,
ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανε- ξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα.
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών-µεταβολών:
αα) η καταβολή των παροχών στους δικαιούχους,
ββ) ο έλεγχος και η διαρκής ενηµέρωση µε τις πάσης φύσεως
µεταβολές του ηλεκτρονικού µητρώου επιδοµατούχων,
γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των ληπτών µε βάση εσφαλµένα στοιχεία,
δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων –
πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η κοινοποίησή τους στο Τµήµα εσόδων και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων της Διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών,
εε) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατούχων,
στστ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία σε συνεργασία µε
κάθε εµπλεκόµενο φορέα,
ζζ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης
και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας καταβολής των παροχών,
ηη) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών,
θθ) η χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη χρήση, σχετικών
µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης,
ιι) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
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υπηρεσίες και αρχές,
ιαια) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής για την ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, καθώς και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας και του συστήµατος έκδοσης των
βεβαιώσεων της Διεύθυνσης,
ιβιβ) η µέριµνα για την έκδοση κάθε πράξης, σχετικά µε τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος των δικαιούχων
του ειδικού λογαριασµού του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012.
Άρθρο 23
Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων
και Οικονοµικών Ενισχύσεων
1. Η Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα χορήγησης αναπηρικών επιδοµάτων
β) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µεταβολών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων είναι:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η
συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων,
β) η εποπτεία για τη διαχείριση όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της πολιτικής της χορήγησης των
αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων,
γ) η παρακολούθηση των µεταβολών της σχετικής νοµοθεσίας
και νοµολογίας και η εισήγηση για την τροποποίηση του νοµικού
πλαισίου,
δ) η εισήγηση προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρινίσεων και
την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης αναπηρικών επιδοµάτων
και οικονοµικών ενισχύσεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
της ως εξής:
α) Στο Τµήµα χορήγησης αναπηρικών επιδοµάτων ανατίθεται:
αα) η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής αιτηµάτων για τη
χορήγηση των αναπηρικών επιδοµάτων,
ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης,
ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των αναπηρικών επιδοµάτων, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων,
γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους
των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’, καθώς και η µέριµνα
για την ορθή εκτέλεσή τους, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες,
δδ) η τήρηση αρχείου για τις αποφάσεις της υποπερίπτωσης
ββ’ σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων,
εε) η αναζήτηση, από άλλους φορείς και οργανισµούς του
εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πληροφοριών για
την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο
της νοµιµότητας καταβολής των αναπηρικών επιδοµάτων,
στστ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων, για την
παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
ζζ) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα,
ηη) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων,
θθ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων για τη νοµιµότητα χορήγησης των αναπηρικών επιδοµάτων,
ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων για την απονοµή των αναπηρικών επιδοµάτων, σε
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συνεργασία µε τις υπηρεσίες πληροφορικής,
ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στην Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών.
ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανε- ξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα,
ιγιγ) η µέριµνα για την εξέταση ή επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των αιτούντων ή των επιδοµατούχων, των οποίων η γνωµάτευση παύει να ισχύει,
ιδιδ) η παραποµπή στη Δευτεροβάθµια αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών επιδοµάτων-οικονοµικών ενισχύσεων για να επανεξεταστεί το ποσοστό αναπηρίας
τους.
β) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων:
αα) η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής των αιτηµάτων χορήγησης των αναπηρικών ενισχύσεων,
ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης,
ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων, καθώς και η έκδοση απορριπτικών
αποφάσεων,
γγ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των αναπηρικών επιδοµάτων,
δδ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους
των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’ και γγ’, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες,
εε) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω
αποφάσεων-πράξεων,
στστ) η αναζήτηση από άλλους φορείς και οργανισµούς του
εσωτερικού και του εξωτερικού εγγράφων και πληροφοριών για
την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο
της νοµιµότητας καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων,
ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την
παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα,
θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών
ελέγχων,
ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης
και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων της νοµιµότητας χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων,
ιαια) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων απονοµής των αναπηρικών επιδοµάτων, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα,
ιδιδ) η µέριµνα για την εξέταση ή επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των αιτούντων ή των επιδοµατούχων, των οποίων η γνωµάτευση παύει να ισχύει,
ιστιστ) η παραποµπή στη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών επιδοµάτων-οικονοµικών ενισχύσεων για να επανεξεταστεί το ποσοστό αναπηρίας
τους.
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µεταβολών:
αα) η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών και
η έκδοση κάθε αναγκαίας απόφασης για την καταβολή των παροχών,
ββ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέρωση
µε τις πάσης φύσεως µεταβολές του ηλεκτρονικού µητρώου επιδοµατούχων,
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γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς ληπτών, µε βάση εσφαλµένα στοιχεία,
δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων για
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η κοινοποίησή τους στο
Τµήµα εσόδων και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων της
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
εε) η µέριµνα για την είσπραξη χρηµατικών ποσών επιδοµάτων
που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε πρόσωπα που έχουν αποβιώσει,
στστ) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατούχων,
ζζ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία, σε συνεργασία µε
κάθε εµπλεκόµενο φορέα,
ηη) η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της νοµιµότητας της καταβολής των αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων σε συνεργασία µε τη
Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου,
θθ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων
στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών,
ιι) η χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών ε τις αρµοδιότητες της
Διεύθυνσης για κάθε νόµιµη χρήση,
ιαια) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες και αρχές,
ιβιβ) η ψηφιοποίηση-µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος έκδοσης των βεβαιώσεων της Διεύθυνσης, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες πληροφορικής.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας
1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας διαρθρώνεται στα παρακάτω
Τµήµατα:
α) Τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραµµάτων,
β) Τµήµα ελέγχου διανοµής παροχών και ελέγχου δαπανών,
γ) Τµήµα µητρώου δικαιούχων και παρόχων.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας
είναι:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού, και άλλους
φορείς όταν και όπου απαιτείται, για τα θέµατα των παροχών και
υπηρεσιών του ΛΑΕ,
β) η εποπτεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής
και η διαχείριση όλων των θεµάτων για τη χορήγηση των παροχών και υπηρεσιών του,
γ) ο σχεδιασµός και η εποπτεία εφαρµογής προγραµµάτων
αναψυχής, επιµόρφωσης και στήριξης των δικαιούχων των παροχών,
δ) η διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης των
προγραµµάτων της Αγροτικής Εστίας,
ε) η εισήγηση τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου της
λειτουργίας του ΛΑΕ,
στ) η οργάνωση και ο σχεδιασµός δράσεων για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των δικαιούχων σχετικά µε τις παροχές
του.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραµµάτων:
αα) η συγκέντρωση των στοιχείων για την αξιολόγηση των
προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν,
ββ) η µελέτη στοιχείων και η εισήγηση προς τη Διαχειριστική
Επιτροπή για τον ετήσιο προγραµµατισµό χορήγησης των παροχών του ΛΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και για
την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους,
γγ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΕΚΑ

για τον καθορισµό του αριθµού δικαιούχων που εντάσσονται στα
προγράµµατα και στις παροχές, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια
επιλογής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
υλοποίησή τους,
δδ) η παροχή διευκρινίσεων προς τη Διαχειριστική Επιτροπή
για την επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τον
προγραµµατισµό των παροχών,
εε) η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στους δικαιούχους και
στους συνεργαζόµενους φορείς και επιχειρήσεις, για τη χορήγηση των παροχών του ΛΑΕ,
στστ) η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την
υλοποίηση των προγραµµάτων,
ζζ) ο σχεδιασµός και η εισήγηση δράσεων για την ενηµέρωση
των δικαιούχων για τις παροχές του ΛΑΕ και τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους,
ηη) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης των προγραµµάτων της Αγροτικής Εστίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλους φορείς,
θθ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή σε συνεργασία
µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού, του ισολογισµού και του απολογισµού του
ΛΑΕ.
β) Τµήµα ελέγχου διανοµής παροχών και ελέγχου δαπανών:
αα) η µέριµνα για τη διανοµή των παροχών του ΛΑΕ στους δικαιούχους,
ββ) η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
γγ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την απόδοση των δαπανών του ΛΑΕ,
δδ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για θέµατα
που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών του ΛΑΕ,
εε) η τήρηση αρχείου στατιστικών στοιχείων, αναφορικά µε
τον έλεγχο των δαπανών του ΛΑΕ,
στστ) η µέριµνα σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την αναζήτηση πόρων του ΛΑΕ,
ζζ) η εισήγηση για τη διενέργεια ελέγχων της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών και της τήρησης των όρων των προγραµµάτων.
γ) Τµήµα µητρώου δικαιούχων και παρόχων:
αα) η µέριµνα για τη δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρωση του
µητρώου δικαιούχων και παρόχων του ΛΑΕ, σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισµού,
ββ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης, για κάθε νόµιµη χρήση,
γγ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισµών, για τη σύναψη συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων
για τη λειτουργία του ΛΑΕ και τη χορήγηση των παροχών του
στους δικαιούχους, καθώς και η εισήγηση για την καταγγελία
των συµβάσεων αυτών,
δδ) η τήρηση του µητρώου συµβάσεων που συνάπτονται µε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία του ΛΑΕ και τη χορήγηση
των παροχών του στους δικαιούχους,
εε) η µέριµνα για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
στστ) η παροχή διευκρινίσεων προς τη Διαχειριστική Επιτροπή
για την επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη σύναψη συµβάσεων.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών
1. Η Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών διαρθρώνεται στα
παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδοµάτων
β) Τµήµα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών
γ) Τµήµα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκκρεµούν
δικαστικώς.
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2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών είναι:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού, όπου απαιτείται, για θέµατα ενδικοφανών προσφυγών,
β) η εποπτεία για την διαχείριση όλων των θεµάτων στον τοµέα
των ενδικοφανών προσφυγών,
γ) η σύνταξη απόψεων για την υποστήριξη των υποθέσεων του
Οργανισµού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών,
δ) η παρακολούθηση της νοµολογίας των δικαστηρίων που
αφορά τον Οργανισµό.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδοµάτων:
αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εµπρόθεσµη εξέταση από το αρµόδιο Όργανο των ασκουµένων
από τους ενδιαφερόµενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων-πράξεων των καθ’ ύλην και τόπον αρµόδιων οργάνων
του Οργανισµού, αναφορικά µε τα αναπηρικά επιδόµατα,
ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερόµενους
και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για
την ενηµέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού,
γγ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή αρχείου των
ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου,
δδ) η εισήγηση για κάθε θέµα που αφορά την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του Οργάνου.
β) Τµήµα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών:
αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εµπρόθεσµη εξέταση από το αρµόδιο Όργανο των ασκουµένων
από τους ενδιαφερόµενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων των καθ’ ύλην και τόπον αρµόδιων οργάνων του Οργανισµού, αναφορικά µε λοιπές παροχές,
ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερόµενους
και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για
την ενηµέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού,
γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή αρχείου των
ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων,
δδ) η εισήγηση για κάθε θέµα που αφορά την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων.
γ) Τµήµα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκκρεµούν
δικαστικώς:
αα) η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης, για όλες τις υποθέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, που άγονται ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης
αρχής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες, κατά περίπτωση οργανικές µονάδες του Οργανισµού και το γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ββ) η διαβίβαση των απόψεων µαζί µε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία των σχετικών φακέλων των ενδιαφεροµένων
στο Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γγ) η ενηµέρωση των Οργάνων εξέτασης των προσφυγών για
τη σχετική µε τις παροχές του ΟΠΕΚΑ νοµοθεσία και νοµολογία,
σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα των Περιφερειακών Διευθύνσεων,
δδ) η τήρηση αρχείου των υποθέσεων σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή,
εε) η διαβίβαση των δικαστικών αποφάσεων για εκτέλεση στις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 26
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής - Οικονοµικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι
εξής:
α) η διασφάλιση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουρ-
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γίας όλων των υποδοµών και των οργανικών µονάδων του Οργανισµού και η ενίσχυσή τους µε τους αναγκαίους ανθρώπινους
και υλικούς πόρους, µε τον πιο αποδοτικό τρόπο, προς όφελος
των εξυπηρετουµένων από τον Οργανισµό,
β) η αποτελεσµατική διαχείριση και ο συντονισµός των ενεργειών για όλα τα θέµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό
του Οργανισµού, την αξιοποίησή του, και την επαγγελµατική του
ανάπτυξη,
γ) ο διαρκής εκσυγχρονισµός, η προσαρµογή και ανάπτυξη
των υποδοµών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε γνώµονα την
αρχή της διαλειτουργικότητας,
δ) η ορθή και χρηστή οικονοµική διαχείριση,
ε) η ανάπτυξη συστήµατος παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ενηµέρωσης, πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης των
εξυπηρετουµένων,
στ) η ανάπτυξη των πολιτικών για θέµατα ιατρικού ελέγχου παροχών, υγείας του προσωπικού, ασφάλειας και υγιεινής των
χώρων εργασίας και υποστήριξης ατόµων ευπαθών οµάδων αρµοδιότητας του Οργανισµού,
ζ) η παρακολούθηση, µελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση της σχετικής µε τα ζητήµατα αρµοδιότητάς της εµπειρίας και γνώσης,
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για ανάληψη πρωτοβουλιών διαµόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών, µε γνώµονα τις
αρχές της αποτελεσµατικότητας και ανταποδοτικότητας.
Άρθρο 27
Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές µονάδες:
1) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης.2) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3) Διεύθυνση Πληροφορικής.
Άρθρο 28
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης
1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα ανθρώπινου δυναµικού
β) Τµήµα εκπαίδευσης, οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών
γ) Τµήµα κεντρικού πρωτοκόλλου, εξυπηρέτησης και συµβουλευτικής υποστήριξης
δ) Τµήµα λειτουργικής µέριµνας και εποπτείας υποδοµών, υλικών και αποθηκών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης είναι οι εξής:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ’ αυτήν µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα
ανθρώπινου δυναµικού και οργάνωσης,
β) η διαχείριση και η εισήγηση στην Διοίκηση για όλα τα θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση, επιµόρφωση, εκπαίδευση και επαγγελµατική εξέλιξη και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού του Οργανισµού,
γ) η ευθύνη για την εκτίµηση και την εισήγηση αναφορικά µε
τον αριθµό του αναγκαίου προσωπικού, τους κλάδους, τις κατηγορίες και τις ειδικότητες προέλευσής του και την ορθολογική
κατανοµή του, στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού,
δ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του Οργανισµού της αποτελεσµατικότητας όλων των διοικητικών διαδικασιών και η εισήγηση για τον
ανασχεδιασµό και τη µέγιστη δυνατή απλούστευσή τους, µε
στόχο τη συνεχή αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών,
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ε) η ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του Οργανισµού, δεικτών µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, συναφών µε τη στοχοθεσία του
Οργανισµού,
στ) η υποβολή τεκµηριωµένων προτάσεων εκσυγχρονισµού
της οργανωτικής διάρθρωσης του Οργανισµού,
ζ) η υλοποίηση µέτρων που αφορούν τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των αναγκών του
προσωπικού,
η) η εισήγηση για την ανάπτυξη του συστήµατος ενηµέρωσης,
πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης των συναλλασσοµένων µε τον Οργανισµό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ο συντονισµός των αρµοδίων οργανικών µονάδων, η
παρακολούθηση της λειτουργίας του και η εισήγηση για τη λήψη
διορθωτικών µέτρων,
θ) η λειτουργική και τεχνική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών
του Οργανισµού,
ι) η διαχείριση, ο συντονισµός των ενεργειών και η εισήγηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν τους Ανταποκριτές του Οργανισµού,
ια) η τήρηση αρχείου σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή όλων
των νόµων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών της Διοίκησης,
ιβ) η συγκρότηση των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων,
συµβουλίων, επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων διοίκησης
έργου,
ιγ) η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που διέπει τον Οργανισµό.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και
Οργάνωσης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού:
αα) η µέριµνα, η διαχείριση, η εκτέλεση όλων των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών, η εισήγηση και η έκδοση αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση
και την εν γένει εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών συµβούλων, συνεργατών και
µετακλητών υπαλλήλων και ιδίως τις προσλήψεις, τους διορισµούς, τις αναλήψεις υπηρεσίας, τις άδειες, τις προκηρύξειςπροσκλήσεις για µετατάξεις, τις προαγωγές, τις αποσπάσεις,
τοποθετήσεις, µετακινήσεις, µεταθέσεις, παύσεις, παραιτήσεις,
ββ) η τήρηση και διαρκής ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων
και του µητρώου του προσωπικού, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
µορφή, µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία και δεδοµένα
και η παροχή τους στους αρµόδιους φορείς,
γγ) η διαχείριση θεµάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Οργανισµού, η επιµέλεια για την καθηµερινή τήρησή του σε συνεργασία µε όλες τις
οργανικές µονάδες του και η σχετική ενηµέρωση της Διοίκησης
του οργανισµού,
δδ) ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή του
πειθαρχικού δικαίου και την κίνηση της σχετικής διαδικασίας, για
την επιβολή των προβλεπόµενων πειθαρχικών κυρώσεων,
εε) η υποστήριξη της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων του Οργανισµού µε την παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού,
στστ) η µέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων
εργασίας,
ζζ) η µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Οργανισµού,
ηη) η µέριµνα για την τήρηση Μητρώου Ανταποκριτών και η εισήγηση για τον ορισµό και την παύση τους, τις ικανότητες, τις
δεξιότητες και τους τρόπους, µεθόδους και εργαλεία για την
αξιολόγηση του έργου τους και εν γένει για κάθε ζήτηµα που
αφορά τους Ανταποκριτές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
η µέριµνα για την ενηµέρωση των Ανταποκριτών για κάθε ζήτηµα
που αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν
από τη σχέση τους µε τον Οργανισµό,
θθ) η παροχή απόψεων και η αποστολή στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους, για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ιι) η εν γένει διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν συνεργαζόµενα -συµβαλλόµενα µε τον Οργανισµό πρόσωπα, όπως
είναι οι δικηγόροι,
ιαια) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες
του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση.
β) Τµήµα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών:
αα) ο χειρισµός των θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισµού, η διαχείριση των αλλαγών, η µελέτη και η τεκµηριωµένη εισήγηση µέτρων οργανωτικού ανασχεδιασµού, θέσπισης διαδικασιών και εξορθολογισµού της λειτουργίας των
υπηρεσιών του,
ββ) η µελέτη και η εισήγηση νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων για την διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών,
γγ) η µελέτη, εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών
τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
δδ) η επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που τηρείται από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού
όσον αφορά τον αριθµό και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού του Οργανισµού, τις οργανικές θέσεις, τους κλάδους,
τις κατηγορίες και ειδικότητες προέλευσής του, καθώς και η εισήγηση για την ορθολογική κατανοµή του προσωπικού και των
οργανικών θέσεων στις οργανικές µονάδες, µε συνεκτίµηση των
προτάσεων όλων των Διευθύνσεων,
εε) η µέριµνα για την έκδοση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως των κανονιστικών πράξεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης υπογραφής, του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διοικητή του Οργανισµού ή άλλων οργάνων, σε
υφιστάµενα όργανα,
στστ) η εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισµού, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη
βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του,
ζζ) η επιµέλεια για τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας του Οργανισµού, η τήρηση
αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεών τους, καθώς και η µέριµνα
για την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες του Οργανισµού,
ηη) η εισήγηση για τον ορισµό εκπροσώπων του Οργανισµού
σε συλλογικά όργανα, Οµάδες Εργασίας και Επιτροπές Υπουργείων ή φορέων,
θθ) η παρακολούθηση των µεταβολών της νοµοθεσίας και της
νοµολογίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων που σχετίζονται µε τον Οργανισµό και τις λειτουργίες του, η ενηµέρωση
των αρµόδιων υπηρεσιών του Οργανισµού και η τήρηση αρχείου
σε φυσική ή και ηλεκτρονική µορφή της σχετικής νοµοθεσίας,
νοµολογίας, εγκυκλίων,
ιι) η δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και
επιµόρφωσης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τις
Διευθύνσεις του Οργανισµού και µε πιστοποιηµένους φορείς εκπαίδευσης.
ιαια) η επιµέλεια για τη κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Οργανισµού και η επισήµανση των νοµοθετικών και κανονιστικών
ρυθµίσεων του Οργανισµού που χρήζουν αποσαφήνισης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, σε συνεργασία
µε τις οργανικές µονάδες του Οργανισµού,
ιβιβ) η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Οργανισµού που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή την αποσαφήνιση των νοµοθετικών
ρυθµίσεων και η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας µε σκοπό
την τήρηση των αρχών της καλής νοµοθέτησης,
ιγιγ) η µέριµνα και ο συντονισµός των ενεργειών για τη σύνταξη, σε συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονάδες, του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Οργανισµού και η εισήγηση για
την έγκρισή του,
ιδιδ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες
του Τµήµατος για κάθε νόµιµη χρήση.
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γ) Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης:
αα) η διαχείριση των εισερχόµενων εγγράφων του Οργανισµού, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής, και η µέριµνα για τη χρέωση και διανοµή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ,
ββ) η διαχείριση των εξερχόµενων εγγράφων του Οργανισµού,
έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής και η µέριµνα για την αποστολή
τους,
γγ) η εισήγηση για την έκδοση οδηγιών, η χρήση και η εν γένει
διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν το σύστηµα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Οργανισµού, καθώς και η µέριµνα
για την ανάπτυξη και τη συντήρησή του, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής,
δδ) η τήρηση εµπιστευτικού πρωτοκόλλου,
εε) η παροχή, µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο, ενηµέρωσης-πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νοµοθεσία που διέπει
τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης των παροχών και υπηρεσιών
του Οργανισµού, όσο και εξατοµικευµένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε ενδιαφεροµένου,
στστ) η χορήγηση βεβαιώσεων στους ενδιαφεροµένους, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού,
ζζ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Οργανισµού των πάσης φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι,
ηη) η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής
µέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις
υπηρεσίες του Οργανισµού και η υποβολή προτάσεων για την
λήψη διορθωτικών µέτρων,
θθ) η µέριµνα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
του Κέντρου Εξυπηρέτησης - Ενηµέρωσης και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Ε.Σ.Υ) του ΟΠΕΚΑ,
ιι) η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου του Οργανισµού,
ιαια) η παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικών υπηρεσιών
για την επιλογή και ένταξη των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση της υγείας τους, σε προγράµµατα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Οργανισµού.
δ) Τµήµα Λειτουργικής Μέριµνας και Εποπτείας Υποδοµών,
Υλικών και Αποθηκών:
αα) η εποπτεία της σωστής λειτουργίας και η µέριµνα για τη
συντήρηση και επισκευή του υλικοτεχνικού εξοπλισµού, πλην του
µηχανογραφικού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και
των αποθηκών του Οργανισµού και των δικτύων ηλεκτρισµού,
ύδρευσης, κλιµατισµού και τηλεπικοινωνιών του,
ββ) η παρακολούθηση των αναγκών των οργανικών µονάδων
και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισµού σε αναλώσιµα, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και εργασίες φύλαξης, συντήρησης και επισκευής και η ενηµέρωση του Τµήµατος Προµηθειών
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις ενέργειες αρµοδιότητάς του,
γγ) η µέριµνα για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, για την εκτέλεση έργων συντήρησης και την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών της αρµοδιότητας του Τµήµατος,
δδ) η µέριµνα για την επίβλεψη - έλεγχο της ποιότητας υλικών
και κατασκευής, καθώς και το συντονισµό των υπό εκτέλεση
έργων συντήρησης και προµήθειας υλικών,
εε) η µέριµνα για την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης
των έργων, της τήρησης των προθεσµιών ως την οριστική παραλαβή τους,
στστ) η υλοποίηση µέτρων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτοµα µε αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Οργανισµού, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του
Τµήµατος Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας,
ζζ) η επιµέλεια για την υγιεινή, την ασφάλεια και την καθαριότητα των χώρων εργασίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος Ασφάλειας
Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας,
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ηη) η επιµέλεια για την οµαλή λειτουργία, λειτουργικότητα και
ορθολογική κατανοµή των χώρων εργασίας, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες,
θθ) ο προγραµµατισµός της φύλαξης και του καθαρισµού των
κτιριακών εγκαταστάσεων και των αποθηκών του Οργανισµού, η
λήψη µέτρων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις,
ιι) η µέριµνα για την καταστροφή του γενικού αρχείου του
ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες Διευθύνσεις,
ιαια) η µέριµνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόµηση
και φύλαξη των προµηθευόµενων αναλωσίµων και του πάσης φύσεως υλικοτεχνικού εξοπλισµού (πλην του µηχανογραφικού), την
καταγραφή των αποθεµάτων και την εκτίµηση των αναγκών προµήθειας και ανανέωσής τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, και η χρεωπίστωσή τους σε υπαλλήλους και
οργανικές µονάδες,
ιβιβ) η µέριµνα για την παραλαβή του επιστρεφόµενου υλικού,
ιγιγ) η έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του αρµόδιου τµήµατος
για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης και για τη συµπλήρωση του
υλικού ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης αποθεµάτων,
ιδιδ) η τήρηση µητρώου παγίων, µητρώου εγκαταστάσεων, µητρώου αποθήκης, παραστατικών διακίνησης αναλωσίµων και παραστατικών διακίνησης παγίων σε έγγραφη και ηλεκτρονική
µορφή,
ιειε) η ετήσια απογραφή των εγκαταστάσεων και του πάσης
φύσης υλικού και εξοπλισµού, καθώς και η αποτίµησή τους σε
συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
ιστιστ) η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του
Οργανισµού σε µεταφορικά µέσα,
ιζιζ) η µέριµνα για την αγορά, επισκευή, και συντήρηση των µεταφορικών µέσων του ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
ιηιη) η µέριµνα για τη συντήρηση, φύλαξη και τον καθαρισµό
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων,
ιθιθ) η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΠΕΚΑ,
κκ) η θέση σε κυκλοφορία και απόσυρση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κακα) η υποβολή αιτηµάτων προς τους αρµόδιους φορείς για
την έκδοση αποφάσεων έγκρισης κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Οργανισµού σε όλη την Επικράτεια και κατ’ εξαίρεση έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών οχηµάτων από
υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
Άρθρο 29
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου και πληρωµής δαπανών
β) Τµήµα ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών
γ) Τµήµα εσόδων και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
δ) Τµήµα προµηθειών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι:
α) η εφαρµογή των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση της
οικονοµικής στρατηγικής του Οργανισµού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο προϋπολογισµό του,
β) η παρακολούθηση και ο συντονισµός του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν, µε στόχο την αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση του Οργανισµού, την τήρηση των
διαδικασιών πληρωµής των υποχρεώσεων του Οργανισµού και
τη διασφάλιση της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών
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του, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του
Οργανισµού, όταν απαιτείται, για θέµατα οικονοµικής διαχείρισης του Οργανισµού,
γ) η κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισµού του Οργανισµού, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του
Οργανισµού και η µέριµνα για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,
καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία δηµοσιονοµικών
στοιχείων, η παραγωγή σχετικών αναλύσεων και αναφορών και
η αποστολή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες,
δ) ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση των εσόδων και
εξόδων του Οργανισµού,
ε) ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των προµηθειών του
Οργανισµού και οι διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µίσθωσης και
εκµίσθωσης ακινήτων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
στ) η υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ανατίθενται στον Οργανισµό,
ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Πληρωµής Δαπανών:
αα) η κατάρτιση, τροποποίηση και αναµόρφωση του ετήσιου
προϋπολογισµού του Οργανισµού, σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την κείµενη νοµοθεσία,
ββ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και
της διαχείρισης των δαπανών και η εισήγηση για την αναµόρφωσή του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες,
γγ) η επιµέλεια για την κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη µεταφορά τους στις υπηρεσιακές µονάδες του
Οργανισµού,
δδ) η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση
στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
εε) η µέριµνα για την κανονική είσπραξη των επιχορηγήσεων,
των κρατικών χρηµατοδοτήσεων κάθε µορφής και η αποστολή
εγγράφων αρµοδίως για την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Οργανισµού,
στστ) η συλλογή, επεξεργασία δηµοσιονοµικών στοιχείων, η
εκπόνηση σχετικών αναλύσεων και η σύνταξη δηµοσιονοµικών
αναφορών,
ζζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων
των υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού,
ηη) η µέριµνα για την απόδοση σε άλλους φορείς απαιτήσεων
που προβλέπονται από νοµοθετικές διατάξεις,
θθ) η κατάρτιση και ανάπτυξη των λογαριασµών λογιστικής
του Οργανισµού, όπως προβλέπεται από το λογιστικό σχέδιο, η
τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς
και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν,
ιι) η µέριµνα για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισµού και απολογισµού του Οργανισµού και για την έγκριση τους από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού,
ιαια) η µέριµνα για τη διενέργεια ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του Οργανισµού από Ορκωτούς Λογιστές για την τελική έγκριση του Ισολογισµού,
ιβιβ) η υποβολή των κατά νόµο δηλώσεων και στοιχείων στην
αρµόδια φορολογική αρχή,
ιγιγ) η µέριµνα για την τήρηση και συµφωνία των πάσης φύσεως λογαριασµών (τραπεζών, υπολόγων κ.λπ.), καθώς και ο
έλεγχος και η συµφωνία των µηνιαίων αντιγράφων λογαριασµών
του Οργανισµού σε Τράπεζες (ΕΧΤRΑΙΤS) και η ανάλυση της
χρέωσης και πίστωσής τους µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά
κατά κατηγορία εσόδου-εξόδου,
ιδιδ) ο έλεγχος των ταµειακών παραστατικών του Οργανισµού,
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ιειε) η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Οργανισµού και η µέριµνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίησή τους,
ιστιστ) η τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου του
λογιστηρίου,
ιζιζ) η έκδοση εντολών πληρωµής προς τις τράπεζες, επιταγών
µε βάση τα εγκεκριµένα χρηµατικά εντάλµατα που διαβιβάζονται
στο τµήµα από το τµήµα εκκαθάρισης δαπανών, προκειµένου να
καταβάλλονται στους δικαιούχους οι πάσης φύσης δαπάνες και
παροχές του Οργανισµού και να αποδίδονται οι κρατήσεις υπέρ
τρίτων, οι φόροι, το χαρτόσηµο, οι εισφορές, κ.λπ. στους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς,
ιηιη) η παρακολούθηση των χρηµατικών υπολοίπων, η µέριµνα
για τον εφοδιασµό των Τραπεζών που έχουν ταµειακή διαχείριση
µε τα αναγκαία χρηµατικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος των
υπό των Τραπεζών αποστελλοµένων δικαιολογητικών πληρωµής
των παροχών και δαπανών,
ιθιθ) ο σχεδιασµός µακροπρόθεσµης στρατηγικής αξιοποίησης των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού και
η εισήγηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί επενδύσεων και
επενδυτικής συµπεριφοράς,
κκ) η παρακολούθηση και αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της
κινητής περιουσίας του Οργανισµού,
κακα) η µέριµνα για την ανάθεση υπηρεσιών συµβούλου επενδύσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε συνεργασία µε
το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης, καθώς και η συνεργασία
µε τον σύµβουλο επενδύσεων για τον καλύτερο σχεδιασµό της
επενδυτικής πολιτικής του Οργανισµού,
κβκβ) η µέριµνα για την ανάθεση της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων του Οργανισµού σε διαχειρίστρια τράπεζα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε συνεργασία µε το Τµήµα
Προµηθειών της Διεύθυνσης,
κγκγ) η εισήγηση στο Δ.Σ. για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ρευστοποίηση κινητών αξιών, ύστερα από εµπεριστατωµένη και πλήρως αιτιολογηµένη οικονοµική έκθεση και η
εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων,
κδκδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους,
κεκε) η παροχή στοιχείων αρµοδιότητας του Τµήµατος, σε δηµόσιες ή άλλες αρχές, φορείς και οργανισµούς του κράτους,
κστκστ) η µέριµνα για τη συµπλήρωση των κανονιστικών διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων λογιστικού και οικονοµικού περιεχοµένου,
κζκζ) η επιµέλεια για την ενηµέρωση των υπηρεσιών του Οργανισµού για οικονοµικά θέµατα,
κηκη) η χορήγηση λοιπών βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες του τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση,
κθκθ) η καταχώρηση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
β) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών:
αα) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, ύστερα από τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά
βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε το π.δ. 80/2016
(Α’ 145),
ββ)ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών
πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη
µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο
ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα
µε την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του
π.δ.80/2016,
δδ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του Οργανισµού
µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών και η έκδοση
τίτλου πληρωµής (χρηµατικό ένταλµα),
εε ) η εκκαθάριση των δαπανών του ΛΑΕ και η σύνταξη των
σχετικών τίτλων πληρωµής, καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου,
στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά
τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας των δα-
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πανών και η υποβολή της µε το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επί τόπου ελέγχου,
ηη) η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής,
θθ) η µέριµνα για την έγκριση των τίτλων πληρωµής, καθώς
και για τη διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου,
ιι) η διαβίβαση των εγκεκριµένων τίτλων πληρωµής στο τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Πληρωµής Δαπανών για εξόφληση,
ιαια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Οργανισµού, για την ύπαρξη σχετικών
προβλέψεων στον προϋπολογισµό του,
ιβιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά
µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις
κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισµού,
ιγιγ) η παρακολούθηση, επεξεργασία, εκκαθάριση και πληρωµή αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε
οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών-δαπανών του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισµού, των φυσικών προσώπων που απασχολεί µε οποιονδήποτε τρόπο, καθώς
και αποζηµιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική
τους άσκηση σε υπηρεσίες του Οργανισµού, σε συνεργασία µε
το αρµόδιο τµήµα της Διεύθυνσης Πληροφορικής,
ιδιδ) η τήρηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής, του µισθολογικού µητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και η υλοποίηση της µισθολογικής εξέλιξης, η
χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου, κρατήσεων
και εισφορών,
ιειε) η µέριµνα για την απόδοση των επί της µισθοδοσίας
πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρων, κρατήσεων προστίµων, χαρτοσήµου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισµών,
ιστιστ) η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων
αυτού προς τον Οργανισµό,
ιζιζ) η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους
του Οργανισµού,
ιηιη) η απόδοση των εισφορών του προσωπικού του Οργανισµού προς τους ασφαλιστικούς φορείς,
ιθιθ) η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
και καταστάσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ,
κκ) η επιµέλεια υποβολής δήλωσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών (περιοδικές και οριστική δήλωση του Οργανισµού),
κακα) η έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών,
κβκβ) η µέριµνα για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από µισθοδοτούµενους υπαλλήλους του Οργανισµού
και τρίτους και η µέριµνα για την έκδοση καταλογιστικών ή συµψηφιστικών αποφάσεων,
κγκγ) η ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Υπουργείου Οικονοµικών των ετήσιων αποδοχών του προσωπικού του
Οργανισµού και η εκτύπωση βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση,
κδκδ) η µέριµνα για τη διαχείριση και αποκατάσταση πάγιων
προκαταβολών στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις,
κεκε) η µέριµνα για έκδοση, απόδοση και εποπτεία υπολόγων
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής,
κστκστ) η έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και η
ηλεκτρονική υποβολή τους µέσω taxisnet,
κζκζ) η µέριµνα για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων
για τον καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και για τον λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής αρµοδιότητας του τµήµατος,
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κηκη) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, για
ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
κθκθ) η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων για λογιστική τακτοποίηση,
κικι) η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων,
κιακια) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις,
κιβκιβ) η καταχώρηση στοιχείων των δικαιούχων δαπανών κα
η τήρηση του µητρώου αυτών,
κιγκιγ) η συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών,
κιδκιδ) η µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
γ) Τµήµα Εσόδων και Είσπραξης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων:
αα) η συγκεντρωτική παρακολούθηση της πορείας, της είσπραξης και απόδοσης των πάσης φύσεως και πηγής εσόδων
και πόρων του Οργανισµού,
ββ) η διενέργεια όλων των αναγκαίων, κατά νόµο, ενεργειών,
πράξεων και διαδικασιών για την αναζήτηση και είσπραξη των
απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ, από οποιαδήποτε αιτία που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλης διεύθυνσης ή τµήµατος, µετά την
έκδοση καταλογιστικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ,
γγ) η διενέργεια διακανονισµών µε οφειλέτες ή άλλους φορείς
και ο συµψηφισµός οφειλών µε απαιτήσεις του Οργανισµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για οφειλές ή απαιτήσεις που
δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλης υπηρεσιακής µονάδας,
δδ) η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό του Οργανισµού, καθώς και από τρίτους επιδικασθεισών δαπανών εφόσον
αυτές δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλης υπηρεσιακής µονάδας,
εε) η παροχή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στοιχείων
αρµοδιότητας του Τµήµατος σε δηµόσιες ή άλλες αρχές και οργανισµούς του κράτους ή οποιοδήποτε άλλο φορέα,
στστ) η µέριµνα για την ενηµέρωση των καρτελών των οφειλετών του Οργανισµού,
ζζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες του
Τµήµατος για κάθε νόµιµη χρήση.
δ) Τµήµα Προµηθειών:
αα) η µέριµνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτηµάτων και
προδιαγραφών προµηθειών αγαθών, έργων και υπηρεσιών από
το σύνολο των Υπηρεσιών του Οργανισµού και η µέριµνα για την
κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προγράµµατος προµηθειών του
Οργανισµού,
ββ) η µέριµνα για την κοστολόγηση και προσδιορισµό της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προµήθεια αγαθών έργων
και υπηρεσιών και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονοµικής αποτίµησης
αυτών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
γγ) ο προγραµµατισµός και ο καθορισµός προδιαγραφών για
τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, συµβάσεων µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµβάσεων που συνάπτονται µε ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα
νοµοθεσία,
δδ) η συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης για τη συγκρότηση ειδικών
επιτροπών µε αντικείµενο τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προµηθειών και ειδικών όρων διακηρύξεων, όπου απαιτείται,
εε) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες
του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση,
στστ) η υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προµήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών και η µέριµνα για την κατάρτιση, σύναψη, παρακολούθηση και η εκτέλεση των σχετικών
συµβάσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις επιτροπές παραλαβών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί
προµηθειών του Δηµοσίου και Δηµοσίων Έργων,
ζζ) η υλοποίηση των έκτακτων προµηθειών αγαθών έργων και
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υπηρεσιών,
ηη) η µέριµνα για τη διενέργεια διαγωνισµών και τη σύναψη
συµβάσεων που αφορούν τα ακίνητα του Οργανισµού και συγκεκριµένα την αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση, παραχώρηση µε χρησιδάνειο, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
θθ) η µέριµνα για την υλοποίηση, την εκτέλεση και τη διαχείριση προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνιακές πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας τις οποίες
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αναθέτει στον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο
116 του ν. 4488/2017,
ιι) η µέριµνα για την υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την εκποίηση
άχρηστων υλικών και για την εκποίηση ή καταστροφή τους σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
ιαια) η διαβίβαση στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης, των πάσης φύσης δικαιολογητικών για την
πληρωµή προµηθευτών, µισθωµάτων, κοινοχρήστων δαπανών,
λογαριασµών Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, τελών Τηλεπικοινωνιών και λοιπών δαπανών αρµοδιότητας του τµήµατος,
ιβιβ) η επεξεργασία των στοιχείων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τελών µέσω του ΕΣΥΠ,
ιγιγ) η αποστολή απολογιστικών και λοιπών στοιχείων στους
αρµόδιους φορείς,
ιδιδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, για
ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος,
ιειε) η µέριµνα για τη διαµόρφωση ετήσιων και µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων στέγασης που περιλαµβάνουν τη µελέτη,
κατασκευή, αγορά, µίσθωση, επέκταση, διαρρύθµιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Οργανισµού
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις,
ιστιστ) η µέριµνα για τη σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και η µέριµνα για την υλοποίησή τους,
ιζιζ) η µέριµνα για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Οργανισµού σε ιδιόκτητα ή µισθωµένα ακίνητα,
ιηιη) η µέριµνα για τη διασφάλιση της κυριότητας, της νοµής
και της κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού,
ιθιθ) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Οργανισµού,
κκ) η µέριµνα για την είσπραξη των µισθωµάτων εκµίσθωση
ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισµού και κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, αν η είσπραξη δεν είναι δυνατή,
κακα) η µέριµνα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για
τη διενέργεια αυτοψιών, την κατάρτιση γνωµατεύσεων και προδιαγραφών επί τεχνικών θεµάτων, όπως τοπογραφικών - στατικών - αρχιτεκτονικών - πυρασφάλειας, καθώς και τη σύνταξη
σχετικών εκθέσεων - πραγµατογνωµοσυνών για τα ακίνητα του
ΟΠΕΚΑ, αλλά και για εκείνα που πρόκειται να αγοραστούν ή να
ενοικιαστούν,
κβκβ) η τήρηση µητρώου ακινήτων του Οργανισµού σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή και η διαρκής ενηµέρωση του για
τις εκτελούµενες στα κτίρια εργασίες, όπως µετατροπές, προσθήκες,
κγκγ) η µέριµνα συµπλήρωσης φορολογικών και λοιπών εντύπων που αφορούν την ακίνητη περιουσία του Οργανισµού, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Άρθρο 30
Διεύθυνση Πληροφορικής
1. η Διεύθυνση Πληροφορικής διαρθρώνεται στα παρακάτω
Τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών
β) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων
γ) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
δ) Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων και

Οφειλετών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία τους,
β) η εισήγηση για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Οργανισµού σε θέµατα πληροφορικής,
γ) ο σχεδιασµός των έργων πληροφορικής µε σκοπό τον εξορθολογισµό των διαδικασιών, την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων και την τεχνολογική
αναβάθµιση των υποδοµών, καθώς και ο προγραµµατισµός ενεργειών για τη διαθεσιµότητα-προµήθεια των τεχνολογικών µέσων
που απαιτούνται κάθε φορά,
δ) η υποστήριξη της λειτουργίας της Διοίκησης και όλων των
Οργανικών µονάδων του Οργανισµού σε θέµατα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
ε) η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εφαρµογών και
των συστηµάτων, στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών:
αα) η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών αναγκών του Οργανισµού, η παρακολούθηση της λειτουργίας τους, η αντιµετώπιση προβληµάτων και η
προσαρµογή τους σε νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις, σε συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ,
ββ) η υλοποίηση όλων των αναγκαίων κατά περίπτωση διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων, για την δηµιουργία, τήρηση,
επικαιροποίηση, ασφάλεια, µε τη χρήση ΤΠΕ, πάσης φύσης καταστάσεων και ηλεκτρονικών αρχείων (µισθολογικών, µητρώου
δικαιούχων παροχών κ.ά.), αποφάσεων-πράξεων, διοικητικών εγγράφων και εντύπων, πληροφοριακών δελτίων, βεβαιώσεων,
στατιστικών στοιχείων κ.ά., και ο έλεγχος και η πιστοποίηση της
ορθότητας και της συµφωνίας τους, µε τις επιχειρησιακές προδιαγραφές, απαιτήσεις και οδηγίες των αρµόδιων για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, υπηρεσιακών µονάδων του
Οργανισµού,
γγ) η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για την παροχή υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ προς τον πολίτη, απευθείας ή µέσω άλλων
φορέων εξυπηρέτησης, όπως τα ΚΕΠ ή τα ΚΕΚ,
δδ) η διασύνδεση µε άλλους φορείς, εσωτερικού και εξωτερικού, µε ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών,
εε) η συµµετοχή στην τεκµηρίωση και αξιολόγηση των µηχανογραφικών εφαρµογών, η εκτίµηση των απαιτήσεων σε µηχανογραφικά µέσα και ανθρώπινο δυναµικό και η σύνταξη µελετών
σκοπιµότητας σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων,
στστ) η συγκέντρωση και παροχή δεδοµένων στις αρµόδιες
Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ ή άλλων δηµοσίων φορέων.
β) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων:
αα) η διαχείριση της πολυεπίπεδης δοµής των συστηµάτων
Πληροφορικής, η διαχείριση του εξοπλισµού (εξυπηρετητές,
Η/Υ, εκτυπωτές, δικτυακός εξοπλισµός), του Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) ΟΠΕΚΑ, διαχείριση Βάσεων Δεδοµένων και Εξυπηρετητών εφαρµογών (Application Servers) και η αποδοτική
λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού πληροφορικής που υποστηρίζει τα κεντρικά συστήµατα (εντός ΟΠΕΚΑ ή στο G-Cloud),
την ιστοσελίδα ΟΠΕΚΑ και τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services),
ββ) η διαχείριση του δικτύου ΟΠΕΚΑ µε χρήση των υποδοµών
του κυβερνητικού δικτύου,
γγ) η διαχείριση ασφαλείας δεδοµένων και εξοπλισµού, βάσει
στρατηγικής για την αντιµετώπιση των σύγχρονων κινδύνων των
ΤΠΕ και την εφαρµογή οργανωµένου πλαισίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up) των κρίσιµων δεδοµένων και εφαρµογών,
δδ) η διαχείριση λογαριασµών και δικαιωµάτων πρόσβασης
των χρηστών στις εφαρµογές, η διαχείριση των λογαριασµών
Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, η διαχείριση του τηλεφωνικού κέν-
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τρου (IVR), η υποστήριξή του λογισµικού για εξυπηρετητές και
Η/Υ (Servers και Ps), η διαχείριση εν γένει του περιβάλλοντος λειτουργίας των εφαρµογών,
εε) η διαχείριση των χώρων των εγκαταστάσεων εξοπλισµού
πληροφορικής της δοµηµένης καλωδίωσης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
στστ) η µέριµνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόµηση
και φύλαξη των µηχανογραφικών αναλωσίµων και του πάσης φύσεως εξοπλισµού πληροφορικής, την καταγραφή των αποθεµάτων, την χρεωπίστωσή τους σε υπαλλήλους και οργανικές
µονάδες και την τήρηση µητρώου εξοπλισµού πληροφορικής και
ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης,
ζζ) η τεκµηρίωση - αξιολόγηση των συστηµάτων πληροφορικής και η εκτίµηση των απαιτήσεων σε εξοπλισµό και ανθρώπινο
δυναµικό, η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η
υποβολή προτάσεων αναβάθµισης των υποδοµών του Οργανισµού,
ηη) η σύνταξη µελετών σκοπιµότητας και τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισµούς προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής και λογισµικού και η παρακολούθηση των σχετικών
συµβάσεων, ως προς την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων
των προµηθευτών και την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης,
θθ) η εποπτεία της σωστής λειτουργίας και η µέριµνα για τη
συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως µηχανογραφικού
εξοπλισµού,
ιι) η δηµιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικής διαδικασίας
λήψης βλαβών, µέσω ειδικής εφαρµογής, για την υποδοχή αιτηµάτων για την επίλυση προβληµάτων και την εξυπηρέτηση χρηστών υπαλλήλων του Οργανισµού, µε την παροχή βοήθειας
πρώτου και δεύτερου επιπέδου υποστήριξης (τηλεφωνικά/µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και επί τόπου) και την προώθηση
προβληµάτων σε προµηθευτές ή άλλες οργανωτικές µονάδες,
γ) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων:
αα) η µέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία
των πληροφοριακών συστηµάτων του Οργανισµού, καθώς και ο
ποιοτικός έλεγχος της λειτουργικότητας των εφαρµογών που
αναπτύσσει το Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης
εφαρµογών,
ββ) ο έλεγχος της ορθότητας των δεδοµένων, τα οποία καταχωρίζονται στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΠΕΚΑ και οι τακτικοί έλεγχοι για την ποιότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων,
γγ) η υποστήριξη και η ενηµέρωση των χρηστών, καθώς και η
καταγραφή παρατηρήσεων, προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής για βελτιστοποίηση
της λειτουργίας των εφαρµογών και για τυχόν νέες απαιτήσεις
διασυνδέσεων, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας του Δηµοσίου Τοµέα, σε συνεργασία µε Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και
Συντήρησης εφαρµογών,
δδ) η αντιµετώπιση των προβληµάτων των εφαρµογών σε
πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο η διαβίβαση στο Τµήµα
Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης εφαρµογών για βελτιώσεις - τροποποιήσεις,
εε) η απόδοση ΑΜΚΑ στους συναλλασσόµενους µε τον Οργανισµό πολίτες και η διενέργεια των σχετικών µεταβολών,
στστ) η µέριµνα για διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, έντυπης και ηλεκτρονικής, σε συνεργασία µε το Τµήµα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου,
Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης,
ζζ) η διαχείριση δικαιωµάτων χρηστών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης,
ηη) η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στα πληροφοριακά
συστήµατα για τις Διευθύνσεις του Οργανισµού και η µαζική επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και οι διαδικασίες υποστήριξης
και συντονισµού των Διευθύνσεων και των αναδόχων εταιρειών,
οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις πληρωµές µισθοδοσίας, τις λοιπές παροχές σε χρήµα του Οργανισµού, τις εφαρµογές Λογιστηρίου και Προσωπικού, Παρουσιολογίου, Ηλεκτρονικού
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Πρωτοκόλλου,
θθ) η τεχνική υποστήριξη χρηστών των διαδικτυακών εφαρµογών του Οργανισµού.
δ) Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων και
Οφειλετών:
αα) η δηµιουργία και τήρηση Ενιαίου Μητρώου δικαιούχων παροχών, µε µετάπτωση του Μητρώου δικαιούχων, το οποίο ήδη
τηρείται σε άλλους Φορείς, µε ταυτοποίηση όλων των πολιτών
σε µία µοναδική εγγραφή, µε σκοπό την ενιαία παρακολούθηση
όλων των παροχών που λαµβάνουν σε συνεργασία,
ββ) η δηµιουργία και τήρηση Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών, για
όλες τις παροχές του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα περιλαµβάνει όλους
όσοι έλαβαν αχρεωστήτως ποσά επιδοµάτων, τα οποία δεν δικαιούνταν,
γγ) η τήρηση Μητρώου δικαιούχων Αγροτικής Εστίας και Μητρώου συµβεβληµένων επαγγελµατιών - παρόχων των προγραµµάτων Αγροτικής Εστίας,
δδ) ο προσδιορισµός και η αναλυτική περιγραφή της µορφής
των δεδοµένων που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του
συστήµατος παροχών, καθώς και η µέριµνα για τη µετάπτωση
των παλαιών δεδοµένων Μητρώου και Πληρωµών από ήδη υπάρχοντα Μητρώα στην µορφή που απαιτείται για την ένταξή τους
στο νέο, υπό δηµιουργία, Μητρώο του ΟΠΕΚΑ,
εε) ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο των νέων δικαιούχων, της υλοποίησης των µεταβολών και ο έλεγχος της ποιότητας και ακεραιότητας
δεδοµένων,
στστ) η δηµιουργία αναφορών, σε συνεργασία µε το Τµήµα
Ανάλυσης και Προγραµµατισµού µε στατιστικά στοιχεία για την
Διοίκηση και άλλες Αρχές,
ζζ) η αµφίδροµη συνεργασία µε άλλους Φορείς που τηρούν ή
δηµιουργούν Μητρώα ενδιαφέροντος ΟΠΕΚΑ και παρακολούθηση των τεκταινοµένων στην Δηµόσια Διοίκηση σχετικά µε τη
δηµιουργία Εθνικών Μητρώων, µε σκοπό την διαλειτουργικότητα
µεταξύ ΟΠΕΚΑ και των Φορέων αυτών.
Άρθρο 31
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Άρθρο 32
Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων Αρµοδιότητες
1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα
Τµήµατα:
α) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και
Ενδικοφανών Προσφυγών.
β) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Οικογενειακών Επιδοµάτων
και Διοικητικής Μέριµνας.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του
Οργανισµού είναι:
α) ο συντονισµός και η εποπτεία των εργασιών για τη µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο χορήγηση των παροχών και
υπηρεσιών του Οργανισµού στα πρόσωπα που κατοικούν στις
περιοχές όπου εκτείνεται η αρµοδιότητά τους,
β) η υποστήριξη της λειτουργίας του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και η εν γένει διαχείριση όλων των θεµάτων στον τοµέα
των ενδικοφανών προσφυγών,
γ) η εύρυθµη λειτουργία των οργανικών τους µονάδων,
δ) η αποτελεσµατική παροχή ενηµέρωσης, πληροφόρησης και
συµβουλευτικής υποστήριξης των πολιτών.
3. Οι αρµοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισµού κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων τους ως εξής:
α) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και
Ενδικοφανών Προσφυγών:
αα) η µέριµνα για την υλοποίηση των προγραµµάτων προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες οµάδες
και ανασφάλιστους υπερήλικες,
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ββ) η διαχείριση των αιτηµάτων χορήγησης των προνοιακών
επιδοµάτων,
γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας του Τµήµατος
και η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και πράξεων χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης, διακοπής και επαναχορήγησης
των παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης και των αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων καθώς και των απορριπτικών αποφάσεων,
δδ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδοµάτων,
εε) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους των
αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης γγ’, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες,
στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων,.
ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέρωση
µε τις πάσης φύσης µεταβολές του ηλεκτρονικού Μητρώου δικαιούχων,
ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση µε άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων
των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την
προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων και τις µεταβολές που έχουν επέλθει, µε
σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση
της απάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των
παροχών,
θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών
και πράξεων για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί
να ανακύπτουν από τη συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και
των Διµερών Συµβάσεων,
ιι) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών και η έκδοση
των αναγκαίων αποφάσεων και πράξεων για τις παροχές που
προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος που αφορούν τους δικαιούχους της παροχής του ειδικού λογαριασµού του ν. 1296/1982 και
του ν. 4093/ 2012,
ιαια) η διαχείριση του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής σε
ανασφάλιστους υπερήλικες,
ιβιβ) η διαχείριση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης,
ιγιγ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές,
ιδιδ) η µέριµνα για το συµψηφισµό των οφειλόµενων ποσών
µε τα ποσά των παροχών του Οργανισµού,
ιειε) η διαχείριση των ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων και πράξεων, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και η µέριµνα
για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων επί των προσφυγών και την
εκτέλεση αυτών,
ιστιστ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα,
ιζιζ) η παροχή εισηγητικών εκθέσεων και απόψεων και όλων
των απαιτούµενων στοιχείων προς την αρµόδια Διεύθυνση της
Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια,
ιηιη) η ενηµέρωση του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων επί της
σχετικής µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος νοµοθεσίας και νοµολογίας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
ιθιθ) η διαχείριση όλων των θεµάτων και η εκτέλεση όλων των
διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την εµπρόθεσµη εξέταση των ασκουµένων από τους ενδιαφερόµενους ενδικοφανών
προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης,
κκ) η κοινοποίηση των αποφάσεων του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών
πράξεων για την ενηµέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια προς τούτο όργανα,
κακα) η τήρηση σε έγγραφη ή και ηλεκτρονική µορφή αρχείου
των σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης αποφάσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων,
κβκβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην Διεύθυνση Ενδικοφανών
Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον η έναρξη άσκησης της αρµοδιότητας διαχείρισης των προσφυγών από το
Τµήµα δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού,
κγκγ) η µέριµνα για την επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των επιδοµατούχων και δικαιούχων για τους
οποίους έχει λήξει η ισχύς της σχετικής γνωµάτευσης,
κδκδ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της ορθότητας καταβολής των παροχών,
κεκε) η εισήγηση και η παραποµπή στην αρµόδια δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών
επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων προς επιβεβαίωση του
ποσοστού αναπηρίας,
κστκστ) η παροχή ενηµέρωσης και πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νοµοθεσία που διέπει τη θεµελίωση δικαιώµατος
λήψης των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του Οργανισµού, όσο και εξατοµικευµένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε ενδιαφερόµενου καθώς και η παραλαβή,
πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού των κάθε φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών
που υποβάλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι,
κζκζ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση,
κηκη) η συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), στην υπ’ αριθµ.
Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’854), καθώς
και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α’236), αναφορικά µε τα προγράµµατα παροχών του ΟΠΕΚΑ.
β) Τµήµα Χορήγησης Οικογενειακών Επιδοµάτων και Διοικητικής Μέριµνας
αα) η µέριµνα για την καταβολή των οικογενειακών επιδοµάτων και η υλοποίηση των προγραµµάτων για την κοινωνική στήριξη των οικογενειών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες,
ββ) η διαχείριση των αιτηµάτων χορήγησης των επιδοµάτων,
γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας του Τµήµατος
και η εισήγηση για την έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης
των οικογενειακών επιδοµάτων καθώς και των απορριπτικών
αποφάσεων,
δδ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδοµάτων,
εε) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους των
αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης γγ’, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες,
στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων,
ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέρωση
µε τις πάσης φύσης µεταβολές του ηλεκτρονικού Μητρώου επιδοµατούχων,
ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση µε άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων
των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την
προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοµατούχων και τις µεταβολές που έχουν επέλθει,
µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση
της απάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των
επιδοµάτων,
θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών
και πράξεων για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί
να ανακύπτουν από τη συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και
των Διµερών Συµβάσεων,
ιι) η µέριµνα για το συµψηφισµό των οφειλόµενων ποσών µε
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τα ποσά των παροχών του Οργανισµού,
ιαια) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση
της ορθότητας καταβολής των παροχών,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων,
µε τους σχετικούς φακέλους, στο Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών ή στη
Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
εφόσον η έναρξη άσκησης της σχετικής αρµοδιότητας διαχείρισης των προσφυγών από το Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων
Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των
αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/ 1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα,
ιδιδ) η παροχή σχεδίων απόψεων και όλων των απαιτούµενων
στοιχείων προς την αρµόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια,
ιειε) η ενηµέρωση των του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων επί
της σχετικής µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος νοµοθεσίας και
νοµολογίας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
ιστιστ) η µέριµνα για την επάρκεια όλων των υλικών και η
φροντίδα για την καλή λειτουργία όλων των µέσων και εγκαταστάσεων που διαθέτει ή χρησιµοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση,
ιζιζ) η διαχείριση και πληρωµή των µικροδαπανών προς κάλυψη των άµεσων αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον Κανονισµό του άρθρου 43,
ιηιη) η παροχή στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού και Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας όλων των απαιτούµενων στοιχείων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στην
Περιφερειακή Διεύθυνση,
ιθιθ) η παροχή ενηµέρωσης και πληροφόρησης τόσο γενικής,
για τη νοµοθεσία που διέπει τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης
των οικογενειακών παροχών του Οργανισµού, όσο και εξατοµικευµένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε
ενδιαφερόµενου, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του,
κκ) η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής
µέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της επικοινωνίας των πολιτών µε τις υπηρεσίες της και η
υποβολή προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών µέτρων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας,
κακα) η παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικών υπηρεσιών
για την επιλογή και ένταξη των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση της υγείας τους, σε προγράµµατα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Οργανισµού,
κβκβ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού των πάσης φύσης αιτήσεων,
αναφορών και καταγγελιών. που υποβάλλουν ή καταθέτουν οι
ενδιαφερόµενοι,
κγκγ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση,
κδκδ) η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η έκδοση ακριβών αντιγράφων και φωτοαντιγράφων και η επικύρωσή τους,
όπου αυτό απαιτείται,
κεκε) η συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), στην υπ’ αριθµ.
Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’854), καθώς
και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α’236), αναφορικά µε τα προγράµµατα παροχών του ΟΠΕΚΑ.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού καθορίζεται ο χρό-
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νος έναρξης της άσκησης των προβλεπόµενων ως άνω αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων, µε γνώµονα την αρχή της ποιοτικής και αποτελεσµατικής
εξυπηρέτησης των προσώπων που εµπίπτουν στη χωρική αρµοδιότητα τους. Μέχρι την έναρξη άσκησης των αρµοδιοτήτων από
τις οργανικές µονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού δύναται να ανατίθεται στις πλησιέστερες υφιστάµενες περιφερειακές διευθύνσεις,
η διαχείριση υποθέσεων παρακείµενων περιοχών που δεν υπάγονται στις χωρικές αρµοδιότητες των περιφερειακών διευθύνσεων του άρθρου 14.
Άρθρο 33
Κατανοµή και ανάθεση υποθέσεων
Με απόφαση του Προϊσταµένου Διεύθυνσης, υποθέσεις απονοµής προνοιακών παροχών, ανασφάλιστων υπερηλίκων και αναπηρικών και οικογενειακών επιδοµάτων, µπορεί να ανατίθενται
σε άλλο Τµήµα της Διεύθυνσης από αυτό στην αρµοδιότητα του
οποίου εµπίπτουν, µε σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωσή τους.
Άρθρο 34
Θέσεις προσωπικού
Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ΟΠΕΚΑ ανέρχονται συνολικά σε τριακόσιες ογδόντα τρεις (383).
Άρθρο 35
Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού
κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα
1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού κατανέµονται
κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): (174)
αα) Κλάδος Διοικητικού-Οικονοµικού, θέσεις εκατόν σαράντα
δύο (142)
ββ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις είκοσι τρεις (23)
γγ) Κλάδος Στατιστικής, θέση µία (1)
δδ) Κλάδος Μεταφραστών, θέση µία (1)
εε) Κλάδος Ιατρών, θέσεις δύο (2)
στστ) Κλάδος Κοινωνιολόγων, θέσεις δύο (2)
ζζ) Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις δύο (2)
ηη) Κλάδος Μηχανικών, θέση µία (1)
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): (84)
αα) Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις εξήντα µία (61)
ββ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δέκα (10)
γγ) Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις έντεκα (11)
δδ) Κλάδος Μηχανικών, θέσεις δύο (2)
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): (85)
αα) Κλάδος Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις εβδοµήντα (70)
ββ) Κλάδος Προσωπικού Η/Υ, θέσεις δώδεκα (12)
γγ) Κλάδος Τηλεφωνητών, θέση (1)
δδ) Κλάδος Οδηγών, θέσεις δύο (2)
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): (17)
αα) Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δεκατέσσερις
(14)
ββ) Κλάδος Τηλεφωνητών, θέσεις τρεις (3)
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης
του κλάδου ΥΕ Τηλεφωνητών, αυτή µεταφέρεται στον κλάδο ΔΕ
Τηλεφωνητών, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού.
2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, ως εξής:
α) Εκπαιδευτική βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
Ειδικότητα Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις είκοσι δύο (22)
β) Εκπαιδευτική βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1)
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτή µετατρέπεται σε κενή
οργανική θέση µονίµου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και
κλάδου, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού. Οι εν
λόγω κενές θέσεις µπορεί στη συνέχεια να ανακατανεµηθούν σε
άλλες κατηγορίες και κλάδους, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές
ανάγκες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.
3. Για την κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, καθώς
και για την ανακατανοµή των κενών θέσεων προσωπικού σε κατηγορίες και κλάδους, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’174).
Άρθρο 36
Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στους νέους κλάδους /
ειδικότητες
1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
υπάλληλοι του Οργανισµού κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 35 ως εξής:
α. Μόνιµοι υπάλληλοι:
αα) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοίκησης και ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
ββ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών
όλων των ειδικοτήτων κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
γγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων Β’,
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Δακτυλογράφων και ΔΕ Εργοδηγών κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
δδ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ Αρχειοθετών και ΥΕ Κλητήρων κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
εε) Οι υπάλληλοι του κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ιατρών,
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ και ΥΕ Τηλεφωνητών κατατάσσονται στους νέους αντίστοιχους οµώνυµους κλάδους.
β. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ):
αα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
Β’ και ΔΕ Διοικητικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
ββ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων κατατάσσονται
στην ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
2. Για τις κατατάξεις προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 37
Θέµατα προσωποπαγών θέσεων
Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες σε
προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 35, σύµφωνα
µε το άρθρο 36, και οι προσωποπαγείς τους θέσεις καταργούνται. Παράλληλες δεσµεύσεις κενών οργανικών θέσεων από
υπαλλήλους που κατείχαν προσωποπαγή θέση παύουν να
ισχύουν.
Άρθρο 38
Προσόντα διορισµού - πρόσληψης
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος,
τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα.
2. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Στατιστικής της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, επιπλέον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου
τοµέα, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και
Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επι-

στήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνιολόγων της
κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, επιπλέον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου
τοµέα, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή
Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
4. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνικών Λειτουργών της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, επιπλέον
των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται:
α) πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας και
β) άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού και
γ) βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύµφωνα µε το
ν. 4488/2017 (Α’137).
5. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνικών Λειτουργών της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, επιπλέον των
προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου
τοµέα, απαιτείται:
α) πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού και
γ) βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύµφωνα µε το
ν. 4488/2017.
6. Για κάθε κατηγορία, ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων
κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται, κατά περίπτωση, µε τη
σχετική προκήρυξη ή µε την απόφαση µετάταξης ή µεταφοράς,
αν η θέση πληρούται µε µετάταξη ή µεταφορά.
Άρθρο 39
Περιγράµµατα θέσεων
των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων είναι
τα εξής:
α) η ευθυγράµµιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων µε την αποστολή του ΟΠΕΚΑ,
β) ο συντονισµός των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στη Διοίκηση του
ΟΠΕΚΑ, ύστερα από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών βάσει της
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ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του Οργανισµού,
δ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των Γενικών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ και των λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης,
ε) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ) η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι,
ζ) η έγκριση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων,
η) η εισήγηση στη Διοίκηση για την ετήσια στοχοθεσία και η
παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης,
θ) η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών
µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης µε την υποβολή προτάσεων
οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού στη Διοίκηση
του Οργανισµού,
ι) η αξιολόγηση του προσωπικού, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
ια) η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαιτείται,
ιβ) η άσκηση της εποπτείας επί της σύνταξης εγκυκλίων του
Οργανισµού, σε συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση και το
Τµήµα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις και δεν αντίκεινται στα
ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 40
Περιγράµµατα θέσεων
των προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Διευθύνσεων είναι τα
εξής:
α) η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης µε το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία
υπάγεται,
β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,
γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης και των λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης,
δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,
ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού,
ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραµµατισµένοι στόχοι και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης για την κατανοµή του ανθρώπινου
δυναµικού,
στ) η εξέταση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση, σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, για τυχόν
τροποποιήσεις,
ζ) η εισήγηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναµικού και Οργάνωσης και τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, για τη διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων και τον προσδιορισµό των δεικτών
µέτρησης αυτής,
η) η αξιολόγηση του προσωπικού, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
θ) η εποπτεία της παρουσίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης,
η παρακολούθηση και έγκριση, όπου προβλέπεται, των αδειών
και απουσιών τους και η παροχή των αναγκαίων σχετικών πληροφοριών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης,
ι) η παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών και η υποβολή
προτάσεων οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων για τις οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης,
ια) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται,
ιβ) η εισήγηση για τη σύνταξη εγκυκλίων της αρµοδιότητάς
τους.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
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που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις και δεν αντίκεινται στα
ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ.
3. Καθήκοντα που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και
ασκούνται από προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες, µε τις διατάξεις του παρόντος, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή διευρύνονται µε την ενσωµάτωση
νέων οργανικών µονάδων, ασκούνται από την έναρξη ισχύος
αυτού, από τους προϊσταµένους των αρµόδιων οργανικών µονάδων του αυτού επιπέδου, εφόσον οι σχετικές αρµοδιότητες από
τις οποίες αυτά απορρέουν δεν εκχωρούνται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος.
Άρθρο 41
Περιγράµµατα θέσεων
των προϊσταµένων Τµηµάτων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Τµηµάτων είναι τα εξής:
α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων
µε τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης Διεύθυνσης,
β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των
απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων,
γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τµήµατος,
δ) η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου στους υπαλλήλους του Τµήµατος,
ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε τις υπηρεσίες του
εποπτεύοντος Υπουργείου και τους λοιπούς φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης,
στ) ο προσδιορισµός των επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η παροχή ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού,
ζ) η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθεσίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
η) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
θ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας
του Τµήµατος και την τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρµοδιότητάς του,
ι) η εποπτεία της παρουσίας των υπαλλήλων του Τµήµατος, η
παρακολούθηση και έγκριση, όπου προβλέπεται, των αδειών και
απουσιών τους και η παροχή των αναγκαίων σχετικών πληροφοριών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης,
ια) η εξέταση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας του Τµήµατος,
ιβ) Τα ειδικότερα καθήκοντα που απορρέουν από τις ανωτέρω
περιγραφόµενες αρµοδιότητες των Τµηµάτων.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις και δεν αντίκεινται στα
ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 42
Κλάδοι Προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Παροχών προΐσταται υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου της κατηγορίας ΠΕ.
2. Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
3. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
4. Στις Διευθύνσεις Οικογενειακών Επιδοµάτων, Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών
Λειτουργών και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ
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Κοινωνικών Λειτουργών.
5. Στη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
6. Στις λοιπές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
7. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και, ελλείψει αυτών,
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών.
8. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
9. Στο Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος
οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ.
10. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων Οικογενειακών Επιδοµάτων, Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
11. Στο Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
12. Στο Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης και στο Τµήµα Λειτουργικής Μέριµνας, Εποπτείας Υποδοµών, Υλικών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης προΐστανται
υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή
ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών
Εφαρµογών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
13. Στο Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών και στο Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού - Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων της
Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Πληροφορικής.
14. Στο Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων και στο Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων
και Οφειλετών της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
15. Στα λοιπά Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται
υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότητας
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
16. Στα Τµήµατα των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Πληροφορικής
ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι
κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
Άρθρο 43
Οικονοµική διαχείριση και έλεγχος
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισµού, καταρτίζεται ο Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ, µε τον οποίο θα ρυθµίζονται
θέµατα, όπως, οι γενικές αρχές οικονοµικής διαχείρισης, η κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση προϋπολογισµού, οι διαδικασίες
εκτέλεσης δαπανών του προϋπολογισµού, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων, οι διατάκτες δαπανών, οι διαδικασίες διάθεσης πιστώσεων και έκδοσης επιτροπικών ενταλµάτων, οι διαδικασίες
έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής, οι διαδικασίες σύστασης
και διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, υπόλογοι-ευθύνες-καταλογισµοί, βιβλία στοιχεία και οικονοµικές καταστάσεις, η διαχείριση υλικού, καταλογισµοί παραγραφές -κατασχέσεις

–εκχωρήσεις, επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων, συµβάσεις
και προµήθειες, µίσθωση και εκµίσθωση ακίνητων, καταστροφή
άχρηστων κινητών πραγµάτων, αγορά ακινήτων, οργάνωση οικονοµικών υπηρεσιών.
2. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του ΟΠΕΚΑ ταυτίζεται µε
το ηµερολογιακό.
3. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ καταρτίζουν Προϋπολογισµό για το οικονοµικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος
περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα ετήσια έσοδα και έξοδα. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και ύστερα από έγκριση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Προϋπολογισµός εκτελείται υπό την ευθύνη της
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.
4. Για το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας και το Λογαριασµό
Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών συντάσσονται
χωριστοί Προϋπολογισµοί και Ισολογισµοί – Απολογισµοί.
5. Ο Προϋπολογισµός και Ισολογισµός - Απολογισµός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και ο Προϋπολογισµός και Ισολογισµός - Απολογισµός του Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών
και Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο τµήµα
στο γενικό Προϋπολογισµό και Ισολογισµό - Απολογισµό του
ΟΠΕΚΑ. Οι διοικητικές δαπάνες του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται από
το Λογαριασµό Προνοιακών Παροχών. Στο κλείσιµο κάθε οικονοµικού έτους οι εν λόγω δαπάνες κατανέµονται στους λογαριασµούς του ΟΠΕΚΑ ως εξής:
α) Οι διοικητικές δαπάνες που βαρύνουν και τους δύο λογαριασµούς, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των παροχών
του κάθε λογαριασµού, στο σύνολο των παροχών του ΟΠΕΚΑ.
β) Οι διοικητικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά σε ένα
λογαριασµό, εξ ολοκλήρου στο λογαριασµό αυτό.
Η κατανοµή της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΕΚΑ.
6. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ εφαρµόζουν το διπλογραφικό σύστηµα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
σύµφωνα µε το π.δ. 80/1997 (Α’68) και το ν. 4270/2014 (Α’43).
7. Οι εισπράξεις και πληρωµές του ΟΠΕΚΑ εκτελούνται από
διαχειρίστρια τράπεζα, η οποία επιλέγεται µε διαγωνισµό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο διαγωνισµός για την επιλογή
της διαχειρίστριας τράπεζας προκηρύσσεται το αργότερο µέσα
σε οκτώ (8) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8. Η διαχείριση του ΟΠΕΚΑ υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό
έλεγχο διενεργούµενο από ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών υποβάλλεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ και κατόπιν υποβάλλεται στο
εποπτεύον Υπουργείο.
9. Ο ΟΠΕΚΑ υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε θέµα αναφορικά µε την οικονοµική
διαχείριση και έλεγχο του ΟΠΕΚΑ, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτό δεν ρυθµίζεται από τον Κανονισµό Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας.
Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις
για θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης
και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 43, για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης
και λογιστικής λειτουργίας του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κανονισµού Οικονοµικής Διαχείρισης και Λογιστικού του ΟΓΑ,
που έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ.70031/395/1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (Β’200), εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και του
ν.
4270/2014.
2. Ο ΟΠΕΚΑ εξυπηρετείται από την τράπεζα η οποία έχει επιλεγεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον ΟΓΑ, µέχρι
την οριστική επιλογή διαχειρίστριας τράπεζας, σύµφωνα µε την
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παράγραφο 7 του άρθρου 43.
3. Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός του ΟΓΑ εξακολουθεί να
εκτελείται, µέχρι την κατάρτιση και έγκριση του νέου Προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 45
Γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθεισών παροχών - παραγραφή - απόδοση
παροχών στους κληρονόµους και έξοδα κηδείας
1. Κάθε προνοιακή παροχή, επίδοµα, οικονοµική ενίσχυση ή
σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους λαβόντες, και επιστρέφεται άτοκα ή συµψηφίζεται µε το σύνολο των χορηγούµενων παροχών. Σε περίπτωση
µη επιστροφής τους, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
2. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δόσεις, το
ύψος καθεµιάς από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
πέµπτο (1/5) του µεικτού µηνιαίου ποσού των παροχών ή εφάπαξ
στην περίπτωση αναδροµικά χορηγούµενων παροχών. Αν το δικαιούµενο µεικτό µηνιαίο ποσό των παροχών είναι µικρότερο των
πενήντα (50) ευρώ, παρακρατείται πλήρως µέχρι την εξόφληση
της οφειλής.
3. Για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών εκδίδεται απόφαση καταλογισµού από τον Προϊστάµενο
της αρµόδιας Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρονται
τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη, η ακριβής χρονολογία και
ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθµός αυτής, τα έγγραφα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη, η αιτιολογία έκδοσης, το οφειλόµενο ποσό, η χρονική περίοδος µέσα στην οποία
εισπράχθηκε αχρεωστήτως το καταλογιστέο ποσό, καθώς επίσης ο τρόπος επιστροφής του. Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον οφειλέτη, σύµφωνα
µε το άρθρο 46. H προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η
άσκησή της δεν αναστέλλουν την είσπραξη των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών µέσω συµψηφισµού.
4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες σε αυτόν παροχές αναζητούνται από τους νόµιµους
κληρονόµους του ή συµψηφίζονται µε οφειλόµενες στο θανόντα
και στους νόµιµους κληρονόµους του αναδροµικές παροχές. Αν
το δικαιούµενο ποσό δεν επαρκεί για την εξόφληση της οφειλής,
το ποσό που υπολείπεται, αναζητείται από τους δικαιούχους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά την κληρονοµική
τους µερίδα.
5. Αν στον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου παροχών
από τον ΟΠΕΚΑ υπάρχει συνδικαιούχος και αναληφθούν ποσά
που πιστώθηκαν αχρεωστήτως στο λογαριασµό µετά το θάνατο
του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, όταν το
υπόλοιπο του κοινού λογαριασµού δεν αρκεί για την επιστροφή
τους, µπορεί να αναζητούνται και από τους συνδικαιούχους του
κοινού λογαριασµού. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του
ν. 2703/1999 (Α’ 72), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 2972/2001 (Α’ 291), εφαρµόζεται και για
τον ΟΠΕΚΑ.
6. Αν το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεωστήτως
είναι µικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, δεν αναζητείται.
7. Οποιαδήποτε προνοιακή παροχή, επίδοµα, σύνταξη ή οικονοµική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο, καταβάλλεται στους νόµιµους
κληρονόµους αυτού, ύστερα από αίτηση και προσκόµιση των
αναγκαίων για την απόδειξη της κληρονοµικής τους ιδιότητας δικαιολογητικών. Τα οφειλόµενα ποσά καταβάλλονται, χωρίς ευθύνη του ΟΠΕΚΑ έναντι άλλων δικαιούχων, οι οποίοι µπορεί να
στραφούν µόνο κατά των λαβόντων.
8. Σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του
ν.1296/1982, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιµεληθέντα
της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας, µέχρι του
ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, καθορί-
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ζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων
κηδείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Εκκρεµείς, κατά το
χρόνο έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, αιτήσεις καταβολής
εξόδων κηδείας για αποβιώσαντες ανασφάλιστους υπερήλικες
του ν. 1296/1982 εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής.
9. Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 6
του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά συντάξεων σε δικαιούχους του ν. 1296/1982 και του ν.
4093/2012 αναζητούνται.
Άρθρο 46
Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών µέσων
1. Κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρµοδίων Οργάνων
του ΟΠΕΚΑ για: α) χορήγηση, β) απόρριψη, γ) διακοπή, δ) ανάκληση, ε) τροποποίηση και στ) καταλογισµό-συµψηφισµό πάσης
φύσης προνοιακών παροχών, όπως επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων ή συντάξεων, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Οργάνου του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998
(Α’ 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), µέσα σε προθεσµία τριών
(3) µηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων.
2. Οι αποφάσεις και πράξεις της παραγράφου 1 κοινοποιούνται εγγράφως σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 43 και
το άρθρο 57 του π.δ. 78/1998 και ηλεκτρονικά σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’290) και τα άρθρα 21 έως 23 του
ν. 3979/2011 (Α’ 138). Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των προαναφερόµενων αποφάσεων και πράξεων ασκείται µε την αποστολή της µέσω ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικά µε χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύµφωνα µε
το ν. 2672/1998 και το ν. 3979/2011 ή µε την κατάθεσή της στην
αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, όπου
και καταχωρίζεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα, εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 25
του ν. 2690/1999 (Α’45).
3. Το Όργανο της παραγράφου 1 υποχρεούται να αποφανθεί
µέσα σε ένα τρίµηνο από την άσκηση της προσφυγής.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής όταν ο λόγος της
απόρριψης ερείδεται σε στοιχεία που αντλούνται από άλλες
αρχές (ΑΑΔΕ κ.λπ.) ως προς τα εισοδηµατικά - περιουσιακά κριτήρια, για την καταβολή προνοιακών παροχών που χορηγεί ο
ΟΠΕΚΑ (παροχές, επίδοµα, οικονοµική ενίσχυση, σύνταξη).
5. Δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά αποφάσεων του αρµόδιου Οργάνου του ΟΠΕΚΑ για την απονοµή των επιδοµάτων ή
οικονοµικών ενισχύσεων, κατά το µέρος που αφορούν την περί
αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών.
6. Η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή
της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης.
7. Για τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των
προσφυγών, καθώς και τον τρόπο και την εν γένει λειτουργία του
αρµοδίου Οργάνου, εφαρµόζονται τα άρθρα 40 έως 43, 45 και
58 του π.δ. 78/1998 (Α’72).
8. Οι εκκρεµείς ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Όργανο του
άρθρου 40 του π.δ. 78/1998, το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια Όργανο του ΟΠΕΚΑ και οι αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
του Οργανισµού αυτού.
9. Οι εκκρεµείς προσφυγές του άρθρου 8 της υπ’ αριθµ.
Δ27/οικ.25530/790/21-29.11.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Β’3180) εξετάζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 47
Ενοποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)
1. Στον ΟΠΕΚΑ δηµιουργείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, µε βάση τις σχετικές έγγραφες επιχειρησιακές οδηγίες και
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αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις των αρµόδιων για τη χορήγηση, διακοπή, επαναχορήγηση, τον καταλογισµό και την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, υπηρεσιών
του Οργανισµού, «Ενοποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (Ε.Μ.Ο.), στο
οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων του Οργανισµού,
καθώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.
2. Στο Ε.Μ.Ο. καταχωρίζονται όλα τα αναγκαία, σύµφωνα µε
το ισχύον κάθε φορά νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, στοιχεία,
δεδοµένα και πληροφορίες για: α) την ταυτοποίηση των δικαιούχων προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων, β) τον
προσδιορισµό του είδους και του ύψους του ποσού αυτών, γ)
τον έλεγχο των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων και
των σχετικών µεταβολών τους, δ) την παρακολούθηση των πληρωµών και των µεταβολών τους, ε) τον προσδιορισµό των οφειλετών και του ύψους της οφειλής τους, καθώς και στ) την εν
γένει υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης ή µη,
αναστολής, επαναχορήγησης, διακοπής και ανάκτησης των απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
3. Τα απαραίτητα για την τήρηση του Ε.Μ.Ο. δεδοµένα, στοιχεία και πληροφορίες αντλούνται µε απευθείας και σε πραγµατικό χρόνο διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις
δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε., των αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), καθώς και από κάθε άλλη ψηφιακή
βάση δεδοµένων και µητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
που τηρεί δεδοµένα και στοιχεία που σχετίζονται µε τη σύννοµη
χορήγηση των προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, µε τήρηση των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και σύµφωνα µε το φορολογικό απόρρητο.
Τα ως άνω στοιχεία και δεδοµένα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση
των παροχών του ΟΠΕΚΑ και απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή τους.
4. Δικαίωµα πρόσβασης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος, των δεδοµένων και στοιχείων του Ε.Μ.Ο. έχει συγκεκριµένο και ειδικά
εξουσιοδοτηµένο από τον Διοικητή του Οργανισµού προσωπικό
του ΟΠΕΚΑ.
5. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Πληροφορικής
του ΟΠΕΚΑ.
6. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’50), πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να µην είναι
δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζεται
το άρθρο 21 του ν. 2472/1997.
7. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
του ΟΠΕΚΑ, καθορίζονται:
α. τα κοινά ή και ανά παροχή, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες, που καταχωρίζονται και τηρούνται στο Ε.Μ.Ο.,
β. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ε.Μ.Ο.
γ. ζητήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Ε.Μ.Ο.
µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα,
δ. οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση
δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα και
ε. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη και λειτουργία του
Ε.Μ.Ο. στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016.
Άρθρο 48
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ
και Κέντρων Κοινότητας
1. Για την εκπλήρωση των σκοπών του και ιδιαίτερα για τη δι-

ευκόλυνση της προσβασιµότητας και ένταξης των ενδιαφεροµένων στα προγράµµατα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών
του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά µε τα Κέντρα Κοινότητας.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο
ΟΠΕΚΑ, υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας: α) επικαιροποιηµένο πληροφοριακό-ενηµερωτικό υλικό, σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή, σχετικά µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
ένταξης στα προνοιακά προγράµµατα παροχών και υπηρεσιών
που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις, τόσο των ενδιαφεροµένων όσο και των δικαιούχων
των παροχών και υπηρεσιών του, β) οδηγίες σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συµπλήρωσης των ηλεκτρονικών
αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούµενων, κατά
περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς επίσης και γ) δυνατότητα
πρόσβασης, σε εξουσιοδοτηµένους - διαπιστευµένους από τον
Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του δηµάρχου του
οικείου ΟΤΑ α’ βαθµού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας
στις σχετικές µε τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α’ και β’ ηλεκτρονικές εφαρµογές.
3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού του ν. 4445/2016 (Α’236) και της εκπλήρωσης
του σκοπού τους: α) να υποδέχονται τους ενδιαφεροµένους, β)
να τους παρέχουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα προνοιακών
παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα εν λόγω προγράµµατα, όπως µε την
καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραποµπή αιτήσεων και
τυχόν δικαιολογητικών στην αρµόδια, κατά περίπτωση, κεντρική
ή περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων ΟΓΑ
1. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4445/2016 προστίθεται η φράση «και τον ΟΠΕΚΑ».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α’214)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις παροχές του ΛΑΕ δικαιούνται να συµµετέχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που µεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον
παραµένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συµµετοχή στα προγράµµατα
του ΛΑΕ από αριθµό δικαιούχων µεγαλύτερο του καθοριζόµενου
µε τις ανωτέρω αποφάσεις, η επιλογή γίνεται µε κλήρωση, η
οποία διεξάγεται µε τη διαδικασία που ορίζεται µε απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πρόσωπα του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καταβάλλουν µηνιαίο ποσοστό συµµετοχής,
το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί των τακτικών συντάξιµων αποδοχών τους για τους εν ενεργεία υπαλλήλους και 0,25%
επί των ποσών κύριας σύνταξής τους για τους συνταξιούχους
πρώην υπαλλήλους ΟΓΑ.»
5. Η παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου στο
Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, καταβάλλουν ποσοστό
συµµετοχής υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης. Η συµµετοχή βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό
συµµετοχής ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού.»
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69Γ του ν.
4387/2016 καταργείται και στο άρθρο προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5.α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του ΕΦΚΑ οι πάσης
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φύσης αµοιβές και αποζηµιώσεις των Ανταποκριτών του ΟΓΑ καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ και βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του. Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αναφέρονται σε
αρµοδιότητες του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΟΓΑ σχετικά µε τον
ορισµό, την αντικατάσταση, την παύση, καθώς και µε όλα εν
γένει τα ζητήµατα που αφορούν το θεσµό των Ανταποκριτών, νοούνται ότι αναφέρονται σε αντίστοιχες αρµοδιότητες του Δ.Σ. και
του Διοικητή του ΕΦΚΑ και ισχύουν έναντι αυτών.
β) Μέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προσωπικοί φάκελοι, το µηχανογραφηµένο µητρώο,
καθώς και οι λοιπές µηχανογραφικές εφαρµογές που τηρούνται
στον πρώην ΟΓΑ για τους Ανταποκριτές, περιέρχονται στον
ΕΦΚΑ. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών του ΟΠΕΚΑ και
του ΕΦΚΑ.»
7. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4387/ 2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των εκκρεµών αιτήσεων, η ως άνω παροχή
καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επόµενου της
υποβολής της αίτησης µήνα, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρόσωπο αυτό συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση της σύνταξης
ανασφάλιστου υπερήλικα, διαφορετικά από την 1η του επόµενου
µήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 50
Τελικές διατάξεις
1. Τα άρθρα 13 έως και 42 του παρόντος συνιστούν τον Οργανισµό του ΟΠΕΚΑ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 (Α’174) και βάσει αυτού ο ΟΠΕΚΑ µπορεί να
συµµετάσχει ως υπηρεσία υποδοχής στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, κατ’ εφαρµογή του ν.4440/2016 (Α’ 224).
2. Ο ανωτέρω Οργανισµός του ΟΠΕΚΑ µπορεί να τροποποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα το άρθρο 54
του ν. 4178/2013 , ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ και µε πρόταση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης περί ΟΓΑ νοµοθεσίας που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα του παρόντος
ή αντίκειται στις διατάξεις του, καταργείται.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 51
Υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης Δήµων
για την ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης σε Δήµους των οποίων οι υπηρεσίες ή νοµικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς,
υλοποιείται πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως
δύο (2) νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής
φροντίδας σε κάθε Δήµο, µε έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος εντός του έτους 2018.
2. Οι δαπάνες χρηµατοδότησης θα καλυφθούν από πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η χρηµατοδότηση καλύπτει: α) εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαµόρφωσης υφιστάµενων κτιριακών χώρων, οι
οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νοµή στους
Δήµους ή νοµικά τους πρόσωπα ή είναι παραχωρηµένοι σε αυτούς κατά χρήση ή µισθωµένοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές µελέτες και υπηρεσίες και
β) το κόστος προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού για τη
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λειτουργία των νέων τµηµάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων.
4. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράµµατος της παραγράφου 1 είναι η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΕΤΑΑ). Η µεταβίβαση των
αναγκαίων πόρων από τον Ειδικό Φορέα 33_220 στην ΕΕΤΑΑ, οι
διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος και η διαχείριση των
µεταβιβαζόµενων πόρων από την ΕΕΤΑΑ καθορίζονται µε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σχεδιασµού,
υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης του ως
άνω προγράµµατος, οι Δήµοι οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν
στο πρόγραµµα µε τις υπηρεσίες ή τα νοµικά τους πρόσωπα, οι
διαδικασίες εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος, οι
ενέργειες και δράσεις των φορέων χρηµατοδότησης, διαχείρισης και υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 52
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 7
του ν. 4455/2017 (Α’ 22)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4455/2017
(Α’22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς της παραγράφου 1 που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο έως τις 30.6.2018.»
Άρθρο 53
Θέµατα προσωπικού νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α’41), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016
και 2017 χωρίς την τήρηση των κείµενων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόµιµες και δύνανται να εκκαθαριστούν από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες των
ανωτέρω φορέων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
4270/2014 (Α’143) και του π.δ. 80/2016 (Α’145).»
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 9 του
ν.
4052/2012, µετά την φράση «υπερωριακή απασχόληση προς
συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» προστίθεται η φράση
«για κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών του».
3. Στο τέλος του δωδέκατου εδαφίου της παρ. Α1 του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (Α’176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριµένα για το έτος 2017, οι σχετικές αποφάσεις των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν δηµοσιευτεί ή πρόκειται να δηµοσιευτούν εντός του α’ εξαµήνου έτους 2018,
ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2017 κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων.»
Άρθρο 54
Παράταση προθεσµίας του άρθρου 7
του ν. 4473/2017 (Α’ 78)
Η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α’78) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2018
Άρθρο 55
Διαδικασία απόδειξης γνώσης της γλώσσας
ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί
1. Όπου απαιτείται η γνώση της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, η γνώση αυτή αποδεικνύεται:
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α) µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ( Α’75) του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ότι γνωρίζει επαρκώς τη γλώσσα
ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα δοµηµένο διάλογο σε αυτήν ή
β) µε εξέταση από τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2. Με απόφαση του φορέα, ο οποίος θέτει ως κριτήριο τη
γνώση της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, συγκροτείται τριµελής επιτροπή εξετάσεων, η οποία αποτελείται από ένα
στέλεχος του φορέα, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων
Ροµά Διαµεσολαβητών και έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής
Οµοσπονδίας Ροµά ή, ελλείψει αυτής, της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας των Ελλήνων Ροµά.
Η προετοιµασία των φακέλων, η κλήση των υποψηφίων και οι
συνεδριάσεις της επιτροπής διενεργούνται µε φροντίδα του ως
άνω φορέα, µε κάθε πρόσφορο µέσο και τηρούνται πρακτικά.
Κατά τη διαδικασία της εξέτασης οι υποψήφιοι καλούνται να ανταποκριθούν µε επάρκεια στην επικοινωνία µέσα από έναν δοµηµένο διάλογο στη γλώσσα ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά.
Η διαπίστωση της επιτροπής ότι ο υποψήφιος δεν µπορεί να
επικοινωνήσει µε επάρκεια σε ένα δοµηµένο διάλογο στη
γλώσσα ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του από την προκηρυσσόµενη διαδικασία.
Η απόφαση της επιτροπής είναι δεσµευτική για το φορέα.
Η επιλογή του τρόπου απόδειξης της γνώσης της γλώσσας ή
της τοπικής διαλέκτου Ροµανί είναι στη διακριτική ευχέρεια του
φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α’ και β’ της
παραγράφου 1.
Η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 ακολουθείται υποχρεωτικά από τον οικείο φορέα, για όλους τους υποψηφίους, όταν γίνονται, σε οποιοδήποτε στάδιο και µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, σχετικές καταγγελίες από συνυποψήφιους ή τρίτους ή υποβάλλονται ενστάσεις ή εάν µετά από
ελέγχους των αρµοδίων οργάνων προκύπτουν ενδείξεις ότι κατατέθηκαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 έχουν εφαρµογή και στις διαδικασίες
πρόσληψης Διαµεσολαβητών για Ροµά της παρ. 3.5 του άρθρου
4 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ23/οικ.144351135/30.3.2016 (Β’854) «Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας». Στις περιπτώσεις που,
πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, υπάρχουν καταγγελίες, ενστάσεις ή ευρήµατα ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές, από τα
οποία προκύπτουν ότι υποψήφιοι ή επιλεγέντες για τις θέσεις
Διαµεσολαβητών για Ροµά στα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων
Κοινότητας δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της γνώσης της τοπικής διαλέκτου, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, οι Δήµοι ακολουθούν για
όλους τους υποψηφίους τη διαδικασία της περίπτωσης β’της παραγράφου 1 και αναδιαµορφώνουν τους πίνακες κατάταξης,
σύµφωνα µε την απόφαση της επιτροπής. Εάν διαπιστωθεί ότι
προσληφθείς δεν πληροί την προϋπόθεση της γνώσης της τοπικής διαλέκτου, η σύµβασή του καταγγέλλεται και στη θέση του
προσλαµβάνεται ο επόµενος στη σειρά κατάταξης, που πληροί
όλες τις προϋποθέσεις.
Άρθρο 56
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 2646/1998 (Α’236)
Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’236) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται σύµφωνα
µε το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2731/1999 (Α’138) δύναται να επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του
Υπουργείου (ΕΦ 33-220) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικά σωµατεία,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες

κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιηµένα
ως Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται, πέραν της κείµενης νοµοθεσίας, επιπλέον
κριτήρια και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων. Αν η επιχορήγηση γίνεται µέσω των Περιφερειών µε
µεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
φορείς επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν.
4129/2013 ( Α’52) είναι οι Περιφέρειες. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση των
νοµικών προσώπων, τον έλεγχο που διενεργείται από κάθε εµπλεκόµενη αρχή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 57
Χρηµατοδότηση Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και νοµικών προσώπων για την κάλυψη
δαπανών οργάνωσης, λειτουργίας
και συντήρησης κατασκηνώσεων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.
2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος που αποτελούσε αρµοδιότητα του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν) του β.δ.
289/1976 (Α’89) και των παιδικών εξοχών του κρατικού προγράµµατος που αποτελούσε αρµοδιότητα του Π.Ι.Κ.Π.Α., ανατίθεται
στους οικείους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά
πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο για το γενικό σχεδιασµό του
ετήσιου κρατικού κατασκηνωτικού προγράµµατος.
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών ορίζονται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, οι οικείοι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’βαθµού, στους οποίους
ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του
κρατικού προγράµµατος.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, η
οποία εκδίδεται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, ορίζονται τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα οποία ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των
κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, δύναται να ανατίθενται στους ειδικούς πιστοποιηµένους φορείς του
άρθρου 5 υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων, προς όφελος ευάλωτων κατηγοριών
πληθυσµού εντός του κρατικού προγράµµατος ή συµπληρωµατικά αυτού.
δ. Η χρηµατοδότηση των κατασκηνώσεων των περιπτώσεων
α’, β’ και γ’ διενεργείται µε µεταβίβαση των αναγκαίων πόρων
στους φορείς στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες,
από τις πιστώσεις που εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ ή µε όµοιες,
καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων, οι κατηγορίες και ο αριθµός των φιλοξενούµενων ατόµων, ο αριθµός κατά ειδικότητα του προσωπικού που απαιτείται
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για τη λειτουργία αυτών, η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού,
η τοποθεσία, το ύψος και οι ειδικότεροι όροι χρηµατοδότησης
των φορέων, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
στ. Τα διοικητικά συµβούλια των κατασκηνώσεων ορίζονται µε
απόφαση του φορέα στον οποίο ανατίθεται η οργάνωση και η
λειτουργία τους.»
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 του ν.
3106/2003 (Α’30) καταργούνται.
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4456/2017 (Α’24)
Το άρθρο 48 του ν. 4456/2017 (Α’24) τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από
διαταγές πληρωµής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, και αφορούν
αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήµοι δύνανται να επιχορηγούνται από τα χρηµατικά διαθέσιµα του προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική
Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηµατικά διαθέσιµα ύψους έως εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
µε τίτλο «Λογαριασµός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», τα οποία µεταφέρονται στο λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήµων» που τηρείται στο ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης
από τα χρηµατικά διαθέσιµα του ως άνω προγράµµατος δεν
αφορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφάσεις,
εφόσον, ως προς το νόµω βάσιµο αυτών, υπάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση µε αυτά που κρίθηκαν
από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης
ή µη αντίθετης νοµολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να ζητά τη γνώµη
του οικείου γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.»
β) Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για την εξόφληση υποχρεώσεων δήµων,
κατά των οποίων έχει ξεκινήσει µε οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 11 του
ν. 1068/1980 (Α’190).»
Άρθρο 59
Η υποπερίπτωση αβ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 (Α’28) αντικαθίσταται ως εξής:
«αβ) δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, στην περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας των άρθρων 18 και 19 του
παρόντος νόµου.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
1. Η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου επειδή, σωρευτικά
ή διαζευκτικά: α) δεν εµπίπτουν στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, β) εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν
εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν.
4172/ 2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δηµόσιο
και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν
στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθµισης των οφειλών τους
προς αυτούς, εφαρµοζοµένης αναλογικά της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω λύσεις ρύθµισης της παρούσας
περιλαµβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισµένες µηνι-
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αίες δόσεις, απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των
προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του ν.
4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνατότητα
απαλλαγής από µέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και δυνατότητα διαγραφής µέρους της βασικής οφειλής µε κριτήρια το ύψος των οφειλών, το
εισόδηµα και την αξία της περιουσίας των οφειλετών τους.
Η υπαγωγή σε ρύθµιση οφειλών κατ’ εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν υφιστάµενων ρυθµίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν.
Στις ρυθµίσεις οφειλών της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9,
της παραγράφου 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο τελευταίων
εδαφίων αυτής, καθώς και των παραγράφων 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις
ως άνω ρυθµίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθµιζόµενων
οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.
Τα ευεργετήµατα της ρύθµισης επεκτείνονται σε πρόσωπα
που ευθύνονται αλληλεγγύως µε τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή µέρος των ρυθµιζόµενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθµισης από κοινού µε αυτόν.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών
εξειδικεύονται τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, δύναται να εξαιρεθούν κατηγορίες οφειλών από
τις ρυθµίσεις αυτής, καθορίζεται η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του τελικού προς αποπληρωµή ποσού, του ύψους και
του αριθµού των δόσεων, καθώς και του επιτοκίου αυτών και γενικώς ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
αυτής.»
2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/ 2017 πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλογικά και για οφειλές που είναι βεβαιωµένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ τρίτων.
Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4509/2017
και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) διαγράφεται η φράση «δυνάµει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ως ίσχυαν».
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του
ν.
4174/2013 (Α’ 170) η φράση «εφαρµοζόµενης αναλόγως της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρµοζόµενων
αναλόγως των παραγράφων 3 και 5».
3. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από
1.1.2018 και των διατάξεων της παραγράφου 2 από 17.1.2018.
Άρθρο 62
Η ειδική αποζηµίωση ποσού επτά (7) ευρώ που προβλέπεται
για τα µέλη των Υγειονοµικών Επιτροπών της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) χορηγείται και στον ιατρό, ο οποίος συνεπικουρεί την Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος
του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως εξειδικεύεται στο
άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11 της υπ’ αριθµ. Δ12/
Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (Β’ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 63
Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτούντες του προηγούµενου εδαφίου απαλλάσσονται,
κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕΠΑ,
από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην
υπ’ αριθµ. Φ 40021/26407/2051/ 2006 (Β' 1829) υπουργική απόφαση.»
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Άρθρο 64

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη»,
που παρατάθηκε µέχρι τις 31.3.2018, παρατείνεται από τη λήξη
του µέχρι τις 28.2.2019. Η ισχύς της υπ’ αριθµ.
Δ23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1602) και των ήδη
συναφθεισών, δυνάµει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προγραµµατικών συµβάσεων παρατείνεται αυτοδίκαια, µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 28.2.2019.»

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 65
Επίδοµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης ανέργων
1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 6, ως εξής:
«5. Το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης
που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο
και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική
Διοίκηση, στο Δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία ή στα πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από
1.1.2018.
Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..................................2018
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε
µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το
1ο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.58’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

