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Αθήνα, σήµερα στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.42’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
27 Φεβρουαρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ίδρυση παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση
των προγραµµατισµένων για σήµερα επικαίρων ερωτήσεων, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 1ης Μαρτίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 383/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανταποδοτικά τέλη µεγάλων υδροηλεκτρικών
σταθµών».
2. Η µε αριθµό 388/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση
προαναγγέλλει επιλεκτική κατάτµηση δήµων µε µικροκοµµατικά
κριτήρια, λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση».
3. Η µε αριθµό 381/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
µε θέµα: «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη λίµνη Λάδωνα, ύψους 1.289.618 ευρώ;».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 389/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Προκήρυξη θέσεως καθηγητή Σηροτροφίας – Μελισσοκοµίας
στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης».

2. Η µε αριθµό 357/13-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καθυστέρηση αποκατάστασης ανισοτήτων σε επαγγελµατίες αγρότες/
ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών».
3. Η µε αριθµό 369/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να µην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ αιολικό πάρκο
πάνω από το Μαρµάρι Εύβοιας».
4. Η µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί η Κρήτη στο
µεταφορικό ισοδύναµο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Προτού ασχοληθούµε µε τη µοναδική επίκαιρη ερώτηση που
έχουµε σήµερα, θα προχωρήσουµε στις διαγραφές των επικαίρων ερωτήσεων που δεν θα συζητηθούν.
Η τρίτη µε αριθµό 386/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Επικίνδυνη “στενωπός” στον Αποσελέµη,
στο τµήµα Γούβες – Χερσόνησος», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµοδίου Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η πρώτη µε αριθµό 378/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη για
τις περιοχές στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ταµιευτήρες/φράγµατα Μόρνου και Ευήνου», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του αρµοδίου Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστου Σπίρτζη. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η πρώτη µε αριθµό 377/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Μανιού προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προσθήκη του µελιού στα
είδη τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η δεύτερη µε αριθµό 392/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτε-
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ρου κύκλου του Βουλευτή Άρτας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ. Οι απαραίτητες υποδοµές απουσιάζουν…», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 330/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Συνέχιση διωγµών των
µελών της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία», δεν θα συζητηθεί.
Η τέταρτη µε αριθµό 284/21-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
µε θέµα: «Οι Αλβανοί δροµολογούν εξελίξεις δηµιουργίας “Μεγάλης Αλβανίας”», δεν θα συζητηθεί.
Η πέµπτη µε αριθµό 280/17-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τη συνδιαχείριση του Αιγαίου προωθεί η Κυβέρνηση», δεν θα συζητηθεί.
Η έκτη µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Προστασία πληρωµάτων από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών
πλόων», δεν θα συζητηθεί.
Η έβδοµη µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της Μακεδονίας και του άρθρου 6 της συµφωνίας Ελλάδας - Σκοπίων»,
δεν θα συζητηθεί.
Η όγδοη µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
µε θέµα: «Καζάνι έτοιµο να εκραγεί το κρατίδιο των Σκοπίων»,
δεν θα συζητηθεί.
Μετά τις διαγραφές προχωρούµε στη µοναδική επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί σήµερα. Είναι η δεύτερη µε αριθµό
387/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη
προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Λάθη στα αναδροµικά των συνταξιούχων των ειδικών µισθολογίων».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού ευχαριστήσω και συγχαρώ τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, ο οποίος είναι πάντα παρών να απαντά στις κοινοβουλευτικές επίκαιρες ερωτήσεις, να σηµειώσω µε ιδιαίτερη λύπη το
γεγονός που ανακοινώσατε, ότι δηλαδή οι δέκα από τις έντεκα
επίκαιρες ερωτήσεις δεν θα συζητηθούν.
Και έχω την εντύπωση –και διορθώστε µε, κύριε Πρόεδρε, που
είστε παλαιότερος από εµένα- ότι ο όρος «φόρτος εργασίας» δεν
υπήρχε σε προηγούµενες κοινοβουλευτικές περιόδους.
Διετέλεσα δυόµισι χρόνια Υφυπουργός και δεν επικαλέστηκα
ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος συνάδελφός µου αυτόν τον όρο.
Είναι κρίµα για τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι
Υπουργοί να επιλέγουν άλλες δραστηριότητες. Είµαι σίγουρος
ότι οι Υπουργοί δουλεύουν πολλές ώρες την ηµέρα, όπως γινόταν πάντα, αλλά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να αποτελεί
βασική τους προσωπική προτεραιότητα.
Κύριε Υπουργέ, τον Νοέµβριο του 2018 ψηφίστηκε η διάταξη
για την καταβολή αναδροµικών στα ειδικά µισθολόγια. Τη διάταξη αυτή, όπως γνωρίζετε, υπερψήφισε η Νέα Δηµοκρατία. Σας
επισηµάναµε µάλιστα ότι φέρατε τη διάταξη µε καθυστέρηση
σχεδόν τεσσάρων ετών, αφού η επιστροφή είχε ήδη δροµολογηθεί από την κυβέρνηση Σαµαρά το 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα αναδροµικά καταβλήθηκαν τελικά στα τέλη του 2018.
Όµως, µόλις ενάµιση µήνα µετά έρχονται στο φως καταγγελίες
ότι έχουν γίνει σηµαντικά λάθη στην καταβολή των αναδροµικών.
Άλλοι συνταξιούχοι δεν έλαβαν τα δικαιούµενα ποσά και άλλοι
έλαβαν περισσότερα από όσα τούς αναλογούσαν. Και το τελευταίο πρόβληµα θα είναι ακόµη µεγαλύτερο, καθώς θα πρέπει να
υπάρξουν επιστροφές.
Την ίδια στιγµή υπάρχει µια σωρεία σηµαντικών προβληµάτων
στον ΕΦΚΑ. Ένα από τα βασικότερα είναι ότι ακόµα δεν έχει κοινοποιηθεί στους συνταξιούχους ο επανυπολογισµός των συντάξεων.
Μάλιστα, έχουµε διακόσιες καταγγελίες από συνταξιούχους και το επιβεβαιώσαµε και οι ίδιοι- ότι από τις αρχές του έτους
δεν αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα τα µηνιαία εκκαθαριστικά συντάξεων. Και αναρωτιέµαι γιατί συµβαίνει αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας κάλεσα, λοιπόν, µε αυτή την επίκαιρη ερώτηση να µου διευκρινίσετε πόσοι είναι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι αναδροµικών
των ειδικών µισθολογίων, πόσοι έλαβαν µεγαλύτερα και πόσοι
µικρότερα ποσά απ’ ό,τι δικαιούντο, τι τάξης µεγέθους είναι οι
αποκλίσεις, πού οφείλονται τα λάθη, πώς θα αποκαταστήσετε
και πώς θα γίνουν οι ανακτήσεις, χωρίς να διαταράξετε για άλλη
µία φορά την καθηµερινότητα των συνταξιούχων, και αν θα αναζητηθούν ευθύνες για τα λάθη.
Σας ρώτησα τέλος να µου πείτε πότε θα γνωστοποιήσετε
στους συνταξιούχους το ύψος της προσωπικής διαφοράς, πόσες
συντάξεις έχουν θετική και πόσες αρνητική προσωπική διαφορά
και πόσος είναι ο µέσος όρος αυτής της προσωπικής διαφοράς
που δηµιουργήθηκε µε τον νόµο Κατρούγκαλου - Πετρόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι το πυκνό έργο της Κυβέρνησης αναγκάζει πολλές
φορές τους Υπουργούς να βρίσκονται σε καθήκοντα τα οποία
δεν τους επιτρέπουν να προσέλθουν. Δεν είναι µια σκόπιµη αποφυγή απαντήσεων. Δεν έχουµε καµµία δυσκολία να απαντάµε
στις ερωτήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διότι κάθε ερώτηση που κάνει η Νέα Δηµοκρατία βασίζεται στις δικές της ελλείψεις, στις δικές της αρνητικές πολιτικές και συνεπώς µας δίνει
την ευκαιρία να καταδεικνύουµε ουσιαστικά τις ευθύνες που είχε
τα προηγούµενα χρόνια για όσα προβλήµατα σωρεύθηκαν, των
οποίων την επίλυση τρέχουµε να προλάβουµε, µε δύσκολους
όρους και σε αντίξοες συνθήκες. Δεν δυσκολευόµαστε να απαντήσουµε, όπως δεν θα δυσκολευτώ να απαντήσω και στην ερώτησή σας, κύριε Μηταράκη, σήµερα.
Αν εγώ διατύπωνα µε άλλον τρόπο πειστικό την ερώτησή σας,
θα έλεγα: «Γιατί, κύριε Πετρόπουλε, δεν κάνατε γρηγορότερα
όσα έπρεπε να κάνετε για να λύσετε τα προβλήµατα που εµείς
δηµιουργήσαµε;». Γιατί αυτές οι ερωτήσεις που κάνετε αφορούν
προβλήµατα που προκάλεσε η Νέα Δηµοκρατία, κυρίως η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις που στηρίξατε.
Αν συνέβησαν αυτά τα σφάλµατα που πραγµατικά οι υπηρεσίες οι δικές µας ανακάλυψαν –δεν µας τις υπέδειξε κανένας
εκτός υπηρεσίας ΕΦΚΑ, εµείς τις βρήκαµε-, τις βρήκαµε και τις
διορθώνουµε. Θα σας πω ότι πάντα συνέβαιναν αυτά τα πράγµατα και γι’ αυτόν τον λόγο η διάταξη που αναφέρεται στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν είναι τωρινή,
είναι παλιά. Πάντα, δηλαδή, προβλεπόταν ότι θα µπορούσε το
σύστηµα να δώσει µια παροχή αυξηµένη µε κατά λάθος υπολογισµό στον δικαιούχο και έπρεπε να την επιστρέψει όταν διαπιστωνόταν ότι υπήρχε το λάθος αυτό. Να σας πω ότι ανακαλύπτουµε λάθη µετά από δεκαπέντε και είκοσι χρόνια καταβολής
της παροχής; Και δεν ήµασταν εµείς κυβέρνηση. Εποµένως αυτά
είναι αναµενόµενα σφάλµατα, που τα εντοπίσαµε αµέσως και τα
επιλύσαµε. Οφείλονται στην πολυπλοκότητα του τρόπου υπολογισµού των διαφορών που θα έπρεπε να καταβληθούν.
Να σας πω, προς ενηµέρωσή σας, ότι υπάρχει ακόµη και πα-
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ροχή που υπολογίζεται από το 1961. Ναι, υπάρχει και τέτοια σύνταξη! Από το 1961 καταβάλλεται –γιατί είναι διάδοχος, αντιλαµβάνεστε γιατί- για περιόδους που δεν υπήρχαν αναλυτικά στοιχεία σε πάρα πολλούς φορείς, δεν υπήρχαν τέτοια και µε τέτοιον
τρόπο επεξεργασµένα στοιχεία που να ήταν ευχερής η απόδοση
αυτών των διαφορών.
Και µη µου λέτε ότι το 2014 η κυβέρνηση είχε δροµολογήσει
την επιστροφή των εισφορών και εµείς δεν το κάναµε καλά, διότι
εσείς δεν το κάνατε ποτέ. Το 2014 δώσατε µία ελλιπή επιστροφή
εισφορών. Δεν το κάνατε. Ενώ είχατε την υποχρέωση να τις επιστρέψετε, δεν επιστρέψατε αυτές τις διαφορές. Δώσατε ένα
µέρος και ήρθαµε εµείς για να δώσουµε το ποσό το οποίο πραγµατικά έπρεπε να δώσει η πολιτεία, διότι είχαν γίνει οι περικοπές
που είχε επιφέρει η κυβέρνησή σας όλα τα προηγούµενα χρόνια,
µε τους νόµους που κηρύχθηκαν από το αρµόδιο δικαστήριο ως
αντισυνταγµατικοί.
Η επίλυση του προβλήµατος έγινε αµέσως. Διορθώνονται οι
διαφορές και πράγµατι οι δικαιούχοι γνωρίζουν και οι ίδιοι, µε
προσωπική ενηµέρωση, το ποσό το οποίο θα τους επιστραφεί.
Η διαδικασία επιστροφής των εισφορών είναι αυτή που προβλέπει ο νόµος: παρακράτηση τµηµατική και όχι άµεση αξίωση,
ώστε να δοθούν τα ποσά που παραπάνω δόθηκαν. Συνεπώς η
επιστροφή γίνεται µε έναν τρόπο που διευκολύνει εκείνον που
πήρε τα παραπάνω ποσά να τα επιστρέψει, χωρίς να διαταράσσεται η καθηµερινότητά του.
Θα συνεχίσω για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε, διότι θα προκύψουν αρκετά και από την απάντηση που
θα ακολουθήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Προτού σας δώσω τον λόγο, κύριε Μηταράκη, θα ήθελα να
σχολιάσω αυτά που είπατε στην αρχή.
Πράγµατι και ο Πρόεδρος και η Διάσκεψη των Προέδρων έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι ο φόρτος εργασίας δεν αποτελεί
αιτιολογία σοβαρή για να µην έρχεται ο Υπουργός στη Βουλή να
απαντάει σε ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλες, όµως, σοβαρές αιτιολογίες, τις οποίες πρέπει να επικαλείται ο εκάστοτε Υπουργός αν υπάρχουν- για το ότι δεν βρίσκεται στη Βουλή. Διότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν επαφίεται στην ευχέρεια ή στη θέληση
του Υπουργού, αλλά είναι στις υποχρεώσεις του. Η παρουσία
στη Βουλή είναι µία από τις βασικές -αν θέλετε- υποχρεώσεις του
Υπουργού που προβλέπει το Σύνταγµα. Άρα εµείς, το Προεδρείο, έχει πάρει θέση πάνω στο θέµα. Θα πρέπει και η Κυβέρνηση να δει το θέµα αυτό.
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, όπως
σας ευχαριστώ πολύ και για το σχόλιο που κάνατε.
Νοµίζω µία λύση που έχει συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων -και νοµίζω έχει φτάσει η ώρα να µπει στον Κανονισµό της
Βουλής- είναι να δίνεται στους Βουλευτές που έχουν κάνει ερώτηση ο χρόνος των πέντε λεπτών, όσο προβλέπεται στις επίκαιρες ερωτήσεις, για να αναπτύσσουν σε µονόλογο, δυστυχώς, το
θέµα της ερώτησής τους, στην περίπτωση που για µία ή δύο
φορές ο αρµόδιος Υπουργός επιλέξει να µην είναι δικαιολογηµένα παρών στην Αίθουσα.
Καταλαβαίνω την ανάγκη του κ. Πετρόπουλου να καλύψει τους
συναδέλφους του που δεν είναι σήµερα εδώ. Θα συµφωνήσει,
όµως, µαζί µου ότι δεν µπορεί να συζητείται µόνο µία από τις έντεκα ερωτήσεις.
Και σε αυτή τη µία ερώτηση, κύριε Πετρόπουλε, ουσιαστικά
δεν µου απαντήσατε. Σας έκανα συγκεκριµένες ερωτήσεις και
περίµενα συγκεκριµένες απαντήσεις. Σχολιάσατε, όπως κάνει
πάντα η Κυβέρνηση, µετά από τέσσερα χρόνια τα πεπραγµένα
της προηγούµενης κυβέρνησης. Σήµερα, όµως, είµαστε εδώ για
να συζητήσουµε τα δικά σας πεπραγµένα.
Δεν είπατε λέξη για το ύψος των λαθών των αναδροµικών. Δεν
απαντήσατε στο πόσα λάθη έγιναν, γιατί έγιναν και πώς θα διορθωθούν, συγκεκριµένα. Όπως, επίσης, δεν είπατε λέξη για το
θέµα της προσωπικής διαφοράς, η οποία είναι εφεύρηµα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Πόση είναι
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αυτή η προσωπική διαφορά; Πόσες είναι αρνητικές και πόσες
είναι θετικές; Ξέρετε ότι αυτό δεν επηρεάζει άµεσα τους παλιούς
συνταξιούχους. Επηρεάζει, όµως, πλέον άµεσα τους νέους συνταξιούχους, που λαµβάνουν τις συντάξεις τους βάσει του δικού
σας νόµου.
Όσον αφορά το θέµα των αναδροµικών, όπως παραδεχθήκατε
στην πρωτολογία σας, η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου πράγµατι νοµοθέτησε και έκανε την πρώτη πληρωµή. Έπρεπε το 2015
να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωµή των αναδροµικών. Ήρθε η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ζήσαµε τον µύθο σας το 2015 και η
χώρα πήγε πίσω. Και ήρθατε µε τέσσερα χρόνια καθυστέρηση
να νοµοθετήσετε αυτό που ήδη υπήρχε. Και το εφαρµόσατε και
λάθος.
Και βέβαια, όσο κι αν προσπαθήσετε να εξωραΐσετε τον ΕΦΚΑ,
υπάρχουν πολλά ακόµα θέµατα τα οποία χρήζουν απάντησης,
όπως είναι η έκδοση των συντάξεων. Δεν εκδίδονται συντάξεις
παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης. Δεν εκδίδονται συντάξεις εξωτερικού. Δεν εκδίδονται συντάξεις δηµοσίου. Δεν εκδίδονται συντάξεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Υπάρχει
ένα τεράστιο θέµα µε τις συντάξεις χηρείας.
Και, λυπάµαι που το λέω, αλλά µε συνεχείς δηλώσεις παίζετε
µε τον πόνο των ανθρώπων, που ήδη η ζωή τούς φέρθηκε σκληρά. Συζητάτε εδώ και µήνες –υποτίθεται- να φέρετε µία νέα ρύθµιση. Όλο την προαναγγέλλετε, αλλά δεν βλέπουµε αυτή τη νέα
ρύθµιση. Και λήγουν σύντοµα οι προθεσµίες για τις χήρες που
έχασαν τον άνθρωπό τους, ενώ δεν είχαν πιάσει το όριο ηλικίας
που εσείς είχατε ορίσει.
Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισηµάνει εδώ στη Βουλή
ότι δηµιουργούνται διαρκώς νέα ληξιπρόθεσµα, λόγω αδυναµίας
του ΕΦΚΑ να εκκαθαρίσει τις εκκρεµείς συντάξεις. Κανείς δεν
γνωρίζει πόσες είναι οι συντάξεις σε εκκρεµότητα, λόγω µιας
νέας πρακτικής που έχετε καθιερώσει στο Υπουργείο, να κλείνετε τους φακέλους όταν λείπει ένα δικαιολογητικό.
Μας καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το Υπουργείο ζητάει ένα επιπλέον δικαιολογητικό
από τον συνταξιούχο και του κλείνει το φάκελο, για να µην εµφανίζεται ότι είναι εκκρεµής η σύνταξη.
Και γενικά για το θέµα των εκκρεµών συντάξεων, κύριε Υπουργέ, πενήντα τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας καταθέσαµε πρόσφατα γραπτή ερώτηση. Ακόµα περιµένουµε την απάντησή σας. Διότι, ενώ σας συνεχάρην -και πράγµατι είστε πάντα
εδώ παρών για να απαντήσετε σε επίκαιρες ερωτήσεις-, εδώ και
τρία χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει απαντήσει, κύριε
Πρόεδρε, ούτε µία γραπτή ερώτηση. Και αυτό είναι µεγάλο θέµα
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Περιµένω, λοιπόν, στη δευτερολογία σας απαντήσεις για αυτά
τα θέµατα. Και νοµίζω ότι θα ήταν και σηµαντικό να δώσετε και
µία διευκρίνιση για το τι θα κάνετε για τις συντάξεις χηρείας που
περιµένουν αυτή την περίφηµη νέα διάταξη.
Και να µας πείτε από εκεί και πέρα τι θα γίνει και µε το θέµα
των µηνιαίων εκκαθαριστικών. Γιατί δεν εκδίδονται; Δεν θέλετε
να πληροφορηθούν οι συνταξιούχοι το ύψος της προσωπικής
διαφοράς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, να κλείσω µε ένα θέµα το οποίο απασχολεί τους εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ και έχει καταγγελθεί πολλές φορές από την
οµοσπονδία τους. Κάνετε εκ βάθρων αλλαγές στην υπηρεσιακή
ιεραρχία, ακόµα και σε επίπεδο γενικών διευθυντών, χωρίς προκηρύξεις, χωρίς κρίσεις, αλλά µε απευθείας τοποθετήσεις.
Αυτά είναι θέµατα που χρήζουν διευκρίνισης. Περιµένω τη
δευτερολογία σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πριν σας δώσω
τον λόγο, κύριε Υπουργέ, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα µία µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βλαχάτων Κε-
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φαλληνίας και από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας ενηµερώνω, παιδιά, ότι παρακολουθείτε µία συνεδρίαση
κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου προσέρχονται οι Βουλευτές µε
συγκεκριµένα ερωτήµατα προς την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς
και οι Υπουργοί απαντούν σε αυτά τα ερωτήµατα. Είναι από τις
βασικότερες υποχρεώσεις του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλωσορίζω και τους µαθητές που παρακολουθούν αυτή τη
συζήτηση, για να θυµούνται ότι τούτη η Κυβέρνηση επιδιώκει να
λύσει προβλήµατα που συσσωρεύθηκαν τα προηγούµενα χρόνια.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η θνησιµότητα στην Ελλάδα από τα
χρόνια 2010, 2011 µέχρι και το 2014 αυξήθηκε κατά 18% και οι
αυτοκτονίες πολιτών ανήλθαν στο 7,2%.
Η εικόνα των κάδων απορριµµάτων στην Αθήνα, από όπου
είχαν εξαφανιστεί οι γάτες και οι σκύλοι, γιατί ήταν άνθρωποι που
έτρωγαν τα αποφάγια, είναι µία εικόνα την οποία ίσως δεν προλάβατε να δείτε εσείς, παιδιά, αλλά είναι µια πραγµατική εικόνα,
η οποία έχει εκλείψει. Αντιµετωπίσαµε µία ανθρωπιστική κρίση
στη χώρα και µε δυσκολίες δηµιουργήσαµε όρους για να αφήσουµε πίσω µας αυτό το παρελθόν. Διότι ο κατώτατος µισθός
στην περίοδο 2010 - 2014 µειώθηκε κατά 22% για τους άνω των
είκοσι πέντε και κατά 32% για τους κάτω των είκοσι πέντε και γενικά υπήρξε µία µείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης κοινωνικής
προστασίας κατά 18% µεταξύ 2010 - 2014.
Δυόµισι εκατοµµύρια πολίτες ήταν ανασφάλιστοι και εγώ δεν
έχω κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να απαντήσω
σε όλα όσα είπε ο κ. Μηταράκης και σε άλλα ακόµα, που αποτελούν τις αιτίες για όσα είπε. Και οι αιτίες βρίσκονται στην πλήρη
κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας, διότι τρία εκατοµµύρια
οκτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, συµπολίτες µας, ζούσαν κάτω
από το όριο της φτώχειας, µε κίνδυνο τον κοινωνικό αποκλεισµό
για τα 2/3 των νέων. Για αυτόν τον λόγο προκλήθηκε και αυτή η
φυγή εκτός της Ελλάδος.
Δεν µπορούµε να ξεχνάµε τις αιτίες που µε αντίξοους όρους
έπρεπε η δική µας Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει και δεν µπορεί
να ρωτάει κανείς σαν να ξεχνάει το τι έφταιξε για το παρελθόν.
Εγώ θα µπορούσα να απαντάω -δεν έχω κανένα πρόβληµα- για
αρκετή ώρα, µια και δεν έχουµε και άλλες ερωτήσεις. Όµως, αν
τα συστήµατα της κοινωνικής ασφάλισης ήταν ελλιπή, ήταν διότι
είχαµε όλους αυτούς τους οκτώ διαφορετικούς φορείς τελευταία
-είχαµε πολύ περισσότερους στο παρελθόν-, οι οποίοι είχαν διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα.
Έπρεπε να εκκαθαρίσουµε είκοσι οκτώ εκατοµµύρια διαφορετικά µητρώα για µόλις δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες
πληθυσµό. Είχαν διαµορφωθεί παράλογες καταστάσεις και έπρεπε να αλλάξουν, µε τη δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που η Νέα Δηµοκρατία θέλει να καταργήσει,
για να επανέλθουµε στο παλιό σύστηµα µε τις πολύ υψηλές εισφορές και µε τα προβλήµατα, τα οποία προκάλεσαν λουκέτα
στην αγορά.
Επαναλαµβάνω -και είναι µεγάλη ευθύνη του πολιτικού κόσµου
της χώρας- ότι η Κυβέρνησή µας προσπαθεί να επιλύσει προβλήµατα τα οποία σωρεύτηκαν στο παρελθόν, µε τα τεράστια χρέη
που δηµιουργήθηκαν, ιδίως στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, που διακηρυκτικά τουλάχιστον η Νέα Δηµοκρατία φαίνεται
να θέλει να ευνοήσει. Αυτά τα προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µόνο µε τον ΕΦΚΑ, διότι ο υπολογισµός των οφειλών µπορεί να γίνει µε βάση τον νέο τρόπο υπολογισµού, που στηρίζεται
στα καθαρά έσοδα. Αυτό θα επιφέρει µία λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Με αφορµή αυτές τις ερωτήσεις που κάνει σήµερα ο κ. Μηταράκης, καλώ τη Νέα Δηµοκρατία να εγκαταλείψει τις διακηρύξεις
για µείωση της κύριας σύνταξης, για µείωση -και ουσιαστικά πε-
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ρικοπή- των επικουρικών συντάξεων, διότι το ενδιαφέρον για τη
χηρεία και τη σύνταξη χηρείας θα είναι υποκριτικό αν ταυτοχρόνως η Νέα Δηµοκρατία δεν παραιτηθεί από την άποψή της, την
οποία έχει διακηρύξει και ως σχέδιο, ότι ουσιαστικά θα κάνει τις
κύριες συντάξεις κυµαινόµενες. Αν έχει λεφτά, θα δίνει, αφού
προηγουµένως γίνει µια δραστική περικοπή, που θα ξεπερνά
αθροιστικά τον πρώτο χρόνο τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε αυτά δεν έχει απαντήσει ποτέ η Νέα Δηµοκρατία. Δηµιουργείται ένα µεγάλο πρόβληµα, ελλειµµατικό, στη µετάβαση σε ένα
νέο σύστηµα τέτοιο, που θα δηµιουργεί ανάγκη χρηµατοδότησης
ύψους 55 δισεκατοµµυρίων ευρώ γι’ αυτή τη µετάβαση, µόνο για
τις επικουρικές συντάξεις, και πολύ περισσότερο για τις κύριες.
Με τον νέο τρόπο που η Νέα Δηµοκρατία διευκρίνισε ότι θα αντιµετωπίσει το θέµα, σύµφωνα µε όσα είπε τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο των ασφαλιστικών εταιρειών, φαίνεται
να µην υπάρχει πια δηµόσια κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα.
Εποµένως ας µη µας λέει τι θα κάνει για τη σύνταξη χηρείας,
διότι απλώς δεν θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής συντάξεων
χηρείας.
Επειδή, όµως, δεν θα αποφύγω την ακριβή απάντηση ως προς
το ερώτηµα, θα πω ότι ως προς τις συντάξεις χηρείας δεν έχει
προκύψει κανένα πρόβληµα, γιατί δεν έχει γίνει καµµία περικοπή
σε σύνταξη χηρείας. Αυτό προβλέπεται από τον νόµο µε τη συµπλήρωση τριετίας, που ολοκληρώνεται στις 13 Μαΐου του 2019.
Αυτή τη στιγµή όλοι παίρνουν σύνταξη χηρείας. Έχουµε αυξήσει τη βασική σύνταξη. Για τις αγρότισσες χήρες πήγε από τα
73 ευρώ στα 320 ευρώ και 720 ευρώ λαµβάνει η χήρα µε ανήλικο
παιδί στους υπόλοιπους φορείς -ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-, όπου ουσιαστικά
διπλασιάσαµε την κατώτατη σύνταξη. Αν καθίσουµε να δούµε και
αποτυπώσουµε ακριβώς ποια είναι αυτά τα ποσά, θα δούµε ότι
υπάρχει και βελτίωση των κατώτατων συντάξεων που καταβάλλουµε και καλύπτουµε σε µεγάλο βαθµό και τις ανώτερες. Και
πρέπει να δούµε και την περίπτωση που πραγµατικά η σύνταξη
αυτή µπορεί να βελτιωθεί, εκεί που δεν υπάρχει ενδεχοµένως
δεύτερη σύνταξη ή εισόδηµα πραγµατικό στα άτοµα που πάσχουν.
Για την προσωπική διαφορά να πω, κύριε Μηταράκη, ότι δεν
υφίσταται. Με την αλλαγή του νόµου καταργήσαµε την περικοπή
της προσωπικής διαφοράς, όπως διατυπώθηκε στον ν.4387. Δεν
µιλάµε πια για προσωπική διαφορά. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος.
Εποµένως µη µε ρωτάτε ποια είναι, διότι όλοι παίρνουν τη σύνταξη που ελάµβαναν και εξακόσιες είκοσι χιλιάδες παίρνουν µεγαλύτερη από τη σύνταξη που ελάµβαναν µε το παλιό σύστηµα.
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να πεις σε αυτόν που δεν
έχασε τίποτα ποια είναι ακριβώς η σύνταξή του. Είναι όση ήταν
και πριν. Το θέµα είναι για εκείνους που πήραν αύξηση, να µάθουν γιατί την πήραν. Αυτοί θα ενηµερωθούν µε κάθε ακρίβεια
µόλις ολοκληρωθεί το σύστηµα, διότι πραγµατικά παρατηρούνται ζητήµατα τα οποία πρέπει να επιλύουµε, όπως αυτό που διαπιστώσαµε πάλι εµείς προχθές µε την παρακράτηση εισφορών
από λάθος εγγραφή στο σύστηµα, διότι δεν διέκρινε εκείνους
τους µηχανικούς οι οποίοι ελάµβαναν ήδη µισθό και ταυτόχρονα
είχαν ελεύθερο επάγγελµα.
Ο δικός µας νόµος δεν επιβάλλει δύο ακέραιες εισφορές. Αν
είσαι µισθωτός και παίρνεις αµοιβές από µισθωτή εργασία, τότε
για το υπολειπόµενο εισόδηµά σου δεν πληρώνεις τίποτα ή πληρώνεις 10 ευρώ για την ανεργία.
Εποµένως, όταν όλα αυτά τακτοποιηθούν, διότι, επαναλαµβάνω, πρέπει να λύσουµε τα προβλήµατα της πολυπλοκότητας
που έρχονται από παλιά, θα έχουµε και τα εκκαθαριστικά τα
οποία σε καµµία περίπτωση, επειδή δεν εκδόθηκαν ακόµα, αλλά
θα εκδοθούν µε έναν τρόπο απόλυτα ακριβή, δεν σηµαίνει ότι
χάνει κανείς κανένα δικαίωµα. Και δεν επέφερε καµµία απώλεια
δικαιώµατος αυτή η µέχρι στιγµής µη χορήγηση των εκκαθαριστικών. Θα γίνουν και αυτά.
Σας καλώ, λοιπόν, και τώρα, επειδή είµαστε σε µια συνεχιζόµενη δύσκολη κατάσταση -εµείς δεν είπαµε ότι λύσαµε όλα τα
προβλήµατα και ότι είµαστε υπερήφανοι γιατί λύσαµε όσα προβλήµατα λύσαµε, συµπάσχουµε µε τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης, όµως
απαλύνουµε αυτές τις διαφορές-, και καλώ και τη Νέα Δηµοκρα-
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τία να πάψει να µιλάει για διάλυση του ΕΦΚΑ, διότι µιλάµε για
διάλυση του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας. Και δεν πρέπει αυτό
να το επιτρέψει κανείς και να παραιτηθεί από αυτά τα σχέδια και
να στηρίξει την ύπαρξη του ΕΦΚΑ, που θα οδηγήσει και στη µείωση των οφειλών µέσα από το σύστηµα το οποίο µάς δίνει την
ευκαιρία να εφαρµόσουµε ο ΕΦΚΑ, µε τον επαναπροσδιορισµό
των οφειλών, ώστε να είναι χαµηλότερες οι επιβαρύνσεις των πολιτών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι τον χρόνο
και την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώθηκε η
συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 10.11’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο…
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αν έρθει κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ελπίζουµε.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 10.11’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

