ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 (πρωί)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7464
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Γυναιοκάστρου Κιλκίς, το
16ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαϊδαρίου και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων,
σελ. 7396, 7397
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7391, 7392, 7393, 7394,
7397, 7398, 7400, 7401, 7406, 7408, 7410, 7411, 7412, 7413,
7414, 7415, 7416, 7417, 7418
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 16 Μαΐου 2019 και της Πέµπτης 9 Μαΐου 2019, σελ.
7391
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ Α’
Βαθµού, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις δηµοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις», σελ.
7391 - 7427
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,

σελ. 7406 - 7418

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,

σελ. 7391 - 7402
σελ. 7402 – 7406, 7418 - 7464

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 7401, 7408, 7413
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7408, 7410, 7411, 7412,
7413, 7414, 7415, 7416
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 7393, 7394, 7417
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7410
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 7391, 7392, 7393, 7394,
7397, 7398, 7400, 7401
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 7408, 7410
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7410, 7411
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7410
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7406, 7418
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
σελ. 7413
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 7401
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7406
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 7408
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 7416
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7413
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 7391, 7394

Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 7401, 7406, 7408, 7413
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 7412
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 7396, 7397
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 7405
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7404
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 7410, 7411
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 7392, 7393
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 7414, 7415
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7408, 7416
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 7394, 7395
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7398, 7408, 7412, 7413
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7398
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α . ,
σελ. 7415
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 7398, 7400
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7406
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 7395
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 7408
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 7416
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7408
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 7400
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7397
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7414
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 7393, 7394
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 7417, 7418
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 7408
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 7413
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,

σελ. 7404
σελ. 7392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 (πρωί)
Αθήνα, σήµερα στις 15 Μαΐου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.20’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 16 Μαΐου 2019 (Α’), καθώς και της Πέµπτης 9 Μαΐου 2019 (Β’).
Α’
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 513/14-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εξόντωση των βιοκαλλιεργητών στον Νοµό Κιλκίς».
2. Η µε αριθµό 510/9-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Θα ξεπαγώσει η επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό στο
Ίλιον;».
3. Η µε αριθµό 518/14-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προβλήµατα εργαζόµενων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 514/14-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «“Βατερλώ” µε το Μέτρο 11 για τις Βιολογικές Καλλιέργειες! Στην
ανατολική Μακεδονία και Θράκη εγκρίθηκαν µόνο εκατόν δεκαεννιά αιτήσεις!!».
2. Η µε αριθµό 517/14-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Καµµία απολύτως
εξέλιξη στο 12θέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου».
3. Η µε αριθµό 519/14-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Εργαζόµενοι µέσω προγράµµατος ΟΑΕΔ απασχόλησης µακροχρόνια ανέργων 55-67
ετών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων».

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6077/27-2-2019 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αδικηµένη και παραγκωνισµένη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης στις πιστώσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες».
Β’
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 503/6-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη
Τσιρώνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Βιολογικές Αγορές».
2. Η µε αριθµό 505/6-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Εµπαιγµός εννέα αδειούχων επαγγελµατιών ΤΑΧΙ µε έδρα τον
πρώην Δήµο Ερινεού Αχαΐας και των κατοίκων της περιοχής».
3. Η µε αριθµό 502/3-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τη συνδιαχείριση του Αιγαίου προωθεί η Κυβέρνηση».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 504/6-5-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Ξυδάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Εφαρµογή Οργανισµού Μουσείου Ακρόπολης».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και
άλλες διατάξεις».
Επίσης, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης µε επιστολή της ορίζει στη θέση του κ. Λοβέρδου ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου.
Έχουν µείνει να µιλήσουν κάποιοι συνάδελφοι από χθες. Άλλοι
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είναι στην Αίθουσα, άλλοι δεν είναι στην Αίθουσα. Δεν λείπουν
από τη Βουλή, αλλά υπάρχει η Διάσκεψη των Προέδρων, όπως
ξέρετε, για την εκλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.
Θα ξεκινήσω µε όσους είστε µέσα στην Αίθουσα. Λοιπόν, µην
µου πείτε ότι δεν τηρείται η κανονική σειρά, διότι θα συνεχίσουµε
µε όσους είστε µέσα, για να µην χάνουµε χρόνο.
Κύριε Σταµάτη, θέλει να µιλήσει πρώτος ο κ. Θεοχάρης, έχει
κάπου να πάει, ενώ είστε εσείς πρώτος και ο κ. Θεοχάρης είναι
τρίτος. Αν του παραχωρείτε ευγενώς τη θέση σας µε τη γαλαντοµία τη θεσσαλονικιά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, θα γίνει αυτή
η αλλαγή.
Από τους Κοινοβουλευτικούς έχει µείνει να µιλήσει ο κ. Μαντάς
µόνο και µετά θα µιλήσουν οι Υπουργοί.
Υπάρχει µια παράκληση να προηγηθεί ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας, ο κ. Βρούτσης, γιατί πρέπει να πάει σε µια κηδεία
συγγενούς του. Θα έπρεπε να δευτερολογήσετε οι εισηγητές
µετά από τους Υπουργούς. Θα του δώσω τον λόγο νωρίτερα, για
να προλάβει να πάει. Νοµίζω ότι το αργότερο µέχρι τις 13.00’ θα
έχουµε τελειώσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε την αλλαγή που έγινε. Θα ακολουθήσουµε τη χθεσινή τακτική, θα υπάρχει µια ανοχή στον χρόνο.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθούµε τις τελευταίες µέρες την Κυβέρνηση σ’ ένα
καθεστώς πανικού και αυτό αποδεικνύεται µε απλά στοιχεία.
Φέρνετε τροπολογίες, φέρνετε αυτά τα µέτρα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο κ. Μαντάς έχει αµφιβολίες γι’
αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, έχει αντιρρήσεις για
το ότι είναι σε καθεστώς πανικού.
Κύριε Μαντά, υπό κανονικές συνθήκες αυτά τα φιλολαϊκά
µέτρα, αυτό το µοίρασµα της αγάπης που έχετε προς τον λαό
σε πεντακοσάρικα, θα το φέρνατε εδώ για τριήµερη συζήτηση.
Δεν θα το φέρνατε άρον-άρον µέσα σε τροπολογίες, να τα πούµε
γρήγορα, να προλάβετε να τα δώσετε την τελευταία βδοµάδα
πριν από τις εκλογές. Γι’ αυτό είστε σε πανικό.
Είστε σε πανικό, διότι ο Πρωθυπουργός ακύρωσε τις περιοδείες του. Είναι τόσο καλοσχεδιασµένα αυτά τα µέτρα που το
επιτελείο τα σχεδίασε τη µία µέρα και την επόµενη έκλεισε το
Ζάππειο για να κάνει τις ανακοινώσεις.
Παρεµπιπτόντως, κύριε Μαντά, ο κ. Χουλιαράκης πού είναι;
Κύριε Υπουργέ, τον χάσαµε; Πρέπει να κάνουµε amber alert
για τον κ. Χουλιαράκη; Έχει εξαφανιστεί; Ούτε στη συνέντευξη
είναι ούτε εδώ πέρα είναι.
Αυτό τι δείχνει; Δείχνει πως η Κυβέρνηση δεν είναι ενιαία σ’
αυτά τα µέτρα; Δεν συµφωνεί; Μήπως είναι λαϊκίστικα αυτά τα
µέτρα;
Είστε σε πανικό, διότι παρακολουθούµε τις τελευταίες µέρες
να έχει γίνει ολόκληρη η Κυβέρνηση σχολιαστής του κ. Μητσοτάκη. Αναρωτιέµαι ποιο είναι το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την
υγεία; Έχουµε εκλογές, ευρωεκλογές και αµέσως µετά εθνικές
εκλογές. Ποιο είναι το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία;
Απάντηση: Ο κ. Μητσοτάκης θα την ιδιωτικοποιήσει. Ποιο είναι
το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία; Απάντηση: Ο κ. Μητσοτάκης θα φέρει την επταήµερη εργασία.
Αυτό είναι το πρόγραµµά σας; Αυτό δίνετε και προτείνετε στον
ελληνικό λαό; Το τελευταίο καταφύγιο του δολίου είναι ο φόβος,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και ο πανικός σας είναι τόσο φανερός που προσπαθείτε να κρατηθείτε, να γαντζωθείτε στην
εξουσία, σπέρνοντας τον φόβο στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός
λαός, όµως, δεν φοβάται. Δεν φοβάται, γιατί το πρόγραµµα του
ΣΥΡΙΖΑ το βλέπει στην πράξη.
Σας κατέθεσε ο εισηγητής µας και Βουλευτές µας τι κάνετε
εσείς µε το επταήµερο. Οι µόνες φορές που καταστρατηγήθηκε
το επταήµερο είναι µε υπογραφή της Υπουργού, της κ. Αχτσιόγλου, στην οµοσπονδία των ξενοδόχων µε τους υπαλλήλους
τους στις τουριστικές επιχειρήσεις και στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Μάλιστα στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» έγινε µε τριµερή συµφωνία µέσα στο
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Υπουργείο Εργασίας, µε υπογραφή. Και στους ξενοδοχοϋπαλλήλους καταστήσατε αυτή την επταήµερη εργασία υποχρεωτική
για όλους τους υπαλλήλους.
Το πρόγραµµά σας, λοιπόν, είναι φανερό. Είναι φανερό από
το γεγονός ότι δεν λειτουργούν τα νοσοκοµεία. Βάζουν µέσον.
Χθες βρέθηκα στον Άγιο Δηµήτριο και µίλησα µε συµπολίτες µας
σε ένα καφενείο. Και µου λέει: Το παιδί µου έχει ένα πρόβληµα.
Έβαλα µέσον να µην πάει στο «Ιπποκράτειο» και να πάει στο
«Λαϊκό». Γιατί το «Ιπποκράτειο» είναι ένα αχούρι και το «Λαϊκό»
ανακαινίστηκε πρόσφατα, µε δωρεά –όχι µε λεφτά του ελληνικού
λαού- από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Αυξήσατε τον κατώτατο µισθό. Και ποιος τον πλήρωσε; Ποιος
πλήρωσε το την αύξηση του κατώτατου µισθού; Σας λέγαµε να
µειώσετε τις εισφορές, να µην αυξήσετε τον κατώτατο µισθό. Περιµένατε, κύριε Πετρόπουλε, 20 εκατοµµύρια αύξηση των εισφορών στον ΕΦΚΑ από την αύξηση του κατώτατου µισθού. Τι πήρατε τον Φεβρουάριο; Πήρατε 20 εκατοµµύρια µείωση σύµφωνα
µε ένα άρθρο. Και έχω κάνει ερώτηση και ακόµα να πάρω απάντηση να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία. Τέσσερις υπάλληλοι, δηλαδή, πήραν αύξηση, ένας απολύθηκε. Ο υπάλληλος που απολύθηκε, ο άνεργος, είναι αυτός που πληρώνει την πολιτική σας.
Έχουµε το παγκόσµιο φαινόµενο να έχουµε ανάπτυξη 1,9%
και να αυξάνεται η ανεργία. Έχουµε αύξηση της ανεργίας τους
τελευταίους µήνες. Πώς το εξηγείτε αυτό, ανάπτυξη µε αύξηση
της ανεργίας;
Είναι, λοιπόν, µια πρόταση συνδιαλλαγής για να προσπαθήσετε να εξαγοράσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, όµως,
δεν είναι τόσο ευτελής όσο θα θέλατε, όσο νοµίζετε. Δεν εξαγοράζεται ο ελληνικός λαός και θα το δείτε αυτό στις κάλπες. Γιατί
αντιγράφετε τις χειρότερες πρακτικές της µεταπολίτευσης και η
χειρότερη είναι αυτή, είναι η προσπάθεια εξαγοράς του κόσµου
λίγο πριν τις εκλογές.
Το «Τσοβόλα δώστα όλα» δεν πέτυχε όταν έγινε στην ώρα του,
γιατί έχασε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα
πετύχει τώρα που είναι µια φάρσα και ένα κακέκτυπο.
Πάµε, όµως, να δούµε και το τι φέρατε. Φέρατε µια ρύθµιση,
η οποία είναι πρώτον αναποτελεσµατική. Πάνω από το 80% έχασαν τις ρυθµίσεις σας. Πάνω από το 80% θα χάσει και µ’ αυτή.
Φέρατε τις 100 δόσεις το 2015. Μας φέρνετε τώρα τις 120 δόσεις. Εµείς, λοιπόν, θα φέρουµε 140 δόσεις, σε τέσσερα χρόνια
θα φέρουµε 160 δόσεις και πάµε για 180 δόσεις κ.ο.κ.. Είναι,
όµως, αναγκαία. Και ξέρετε γιατί είναι αναγκαία, κύριε Πετρόπουλε; Γιατί απέτυχε ο εξωδικαστικός συµβιβασµός σας, όπως
σας λέγαµε όταν το φέρατε.
Διψάει η αγορά για µια ρύθµιση, γιατί ενώ µας λέγατε εδώ
στην Βουλή τα βαρύγδουπα -και είµαι σίγουρος ότι τα ίδια θα
µας πείτε και τώρα- για 400.000 επιχειρήσεις που θα βρουν την
υγειά τους στον εξωδικαστικό συµβιβασµό, τελικά 2.000 επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Γι’ αυτό περιµένουν. Έχει φτιαχτεί ένα κύκλωµα γύρω από τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Πρέπει να δίνεις 2.000 ευρώ από εδώ 1.500
ευρώ από εκεί και σε ένα µε δύο χρόνια σου απαντάνε. Γι’ αυτό
το λέω.
Είναι φυσικά και άδικη διαδικασία, όταν ο ελεύθερος επαγγελµατίας παίρνει 120 δόσεις και αν έχει κάνει µια ΙΚΕ, παίρνει 24
δόσεις. Ο ίδιος ελεύθερος επαγγελµατίας µε ΙΚΕ παίρνει 24 δόσεις. Τυχαίο! Δεν έχει κάποιο νόηµα. Για να λύσουµε το πρόβληµα, µειώνουµε τους φόρους, δίνουµε ρευστότητα και κάνουµε
τελικά ρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πω δύο λόγια για τον ΦΠΑ. Είναι µια απολογητική ρύθµιση.
Προσπαθείτε να τον φέρετε στο 2014. Όµως ούτε τους µισθούς
καταφέρατε να τους φέρετε στο 2014. Παραδίδετε τη χώρα µε
µισθούς του 2013. Έτσι, λοιπόν, και στον ΦΠΑ είναι µια ρύθµιση
λίγη. Εάν θέλετε πραγµατικά να ξαναφέρετε το σύστηµα εκεί που
ήταν το 2014, ψηφίστε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας
που κατέθεσε σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Όσο αφορά στις συντάξεις, µας φέρνετε το 13ο επίδοµα. Είναι
επίδοµα και όχι σύνταξη, διότι αν ήταν σύνταξη, είστε υποχρεωµένοι από το Σύνταγµα να φέρετε έκθεση του Ελεγκτικού Συνε-
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δρίου. Δεν την φέρατε. Άρα είτε είναι αντισυνταγµατικό είτε δεν
είναι σύνταξη και είναι επίδοµα.
Χρωστάµε αναδροµικά. Κύριε Πετρόπουλε, βγαίνουν οι αποφάσεις σε λίγο και θα χρωστάµε 10 δισεκατοµµύρια στους συνταξιούχους. Οι ίδιοι οι συνταξιούχοι πληρώνουν αυτό το επίδοµα.
Είναι λεφτά των συνταξιούχων. Τους χρωστάµε 10 δισεκατοµµύρια και τους δίνουµε 800 εκατοµµύρια. Κάτσαµε, φάγαµε, αφήνουµε απλήρωτο τον λογαριασµό, δίνουµε 20 ευρώ πουρµπουάρ
και φεύγουµε µε ψηλά το κεφάλι, ότι είµαστε και γαλαντόµοι! Δεν
είναι αυτό νοικοκυριό. Έπρεπε να δώσουµε 1 δισεκατοµµύριο
για τους συνταξιούχους, αλλά ως πρώτη δόση για τα αναδροµικά
τους. Αυτό κάνει µια σωστή κυβέρνηση, αυτό κάνει µια ευνοµούµενη κοινωνία.
Και µάλιστα υπάρχει και η υποψία ότι ενώ είναι επίδοµα, το βαφτίζετε σύνταξη, ώστε να ρίξουµε στάχτη στα µάτια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ακυρώσει τα αναδροµικά. Μ’ αυτό τον
τρόπο, δηλαδή, προσπαθείτε να πάρετε τα λεφτά που δικαιούνται συνταξιούχοι και να κοροϊδέψετε τους συνταξιούχους. Αυτό
το πράγµα πρέπει να το προσέξουµε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ξέφυγα, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε ένα πράγµα. Το αφορολόγητο ήταν το µόνο που έπρεπε να είχατε φέρει εδώ. Υπάρχει υποκρισία. Λέτε ότι, όσο υπάρχει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αφορολόγητο δεν θα πέσει
και όµως δεν το ψηφίζετε.
Μία από τρεις εξηγήσεις ισχύουν. Είτε το ΔΝΤ σας αναγκάζει
και άρα δεν έχει φύγει, όπως υποκριτικά µας λέτε είτε δεν βγήκαµε από τα µνηµόνια και δεν έχετε ελευθερία να κάνετε ό,τι θέλετε, όπως µας κοροϊδεύετε ότι έχουµε βγει από τα µνηµόνια,
είτε είναι στην πολιτική σας και συµφωνείτε µε τη µείωση του
αφορολόγητου. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει και πρέπει να µας
πείτε ποια είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε.
Λέω µόνο ότι αυτή η πρόταση συνδιαλλαγής µε τον ελληνικό
λαό θα αποτύχει. Τα παπαγαλάκια σας που λένε ότι είµαστε στο
2% διαφορά και ότι θα νικήσετε όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δεν
ισχύει ούτε µία στο εκατοµµύριο. Λένε ψέµατα.
Και σηκώνει η Νέα Δηµοκρατία το γάντι. Αφού, λοιπόν, είµαστε
στο 2%, αφού θα νικήσετε, εάν τότε χάσετε στις ευρωεκλογές,
να σηκωθείτε και να φύγετε το ίδιο βράδυ. Διότι αυτή η Κυβέρνηση της φτώχειας, που είναι µεταµφιεσµένη σε Κυβέρνηση των
φτωχών, έχει µόνο µία υπηρεσία να κάνει, να σηκωθεί και να
φύγει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο κ. Σταµάτης. Μετά θα είναι ο κ. Κόνσολας, ο κ. Κρεµαστινός, ο κ. Γεωργιάδης είναι στη Διάσκεψη των Προέδρων και
ο κ. Παυλίδης, τον οποίο δεν βλέπω.
Κύριε Μαντά, ειδοποίησέ τον. Αλλιώς θα κρατηθεί το όνοµά
του. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Βρούτση και µετά έχετε ζητήσει
τον λόγο εσείς. Θα πάµε µ’ αυτήν τη σειρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµάτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, κύριοι Υπουργοί, θα ξεκινήσω ευχάριστα. Βέβαια, λείπει
ο κ. Τσακαλώτος, που εκτιµάει τέτοιες αναφορές, αλλά δεν πειράζει, θα το µεταφέρετε.
Το ευχάριστο ποιο είναι; Βλέπω τώρα στα sites ότι πληθαίνουν
κάθε ηµέρα οι δήµαρχοι που αποποιούνται την υποστηρίξη του
κόµµατός σας. Έτσι γλιτώνετε από τη χρέωση αποτυχιών σε κάποιους δήµους. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και ενδεικτικό του
πόσο αξιόπιστες είναι οι αναφορές του Πρωθυπουργού σας όταν
λέει «θα κερδίσουµε στις εκλογές».
Οι δήµαρχοι, που κατά το κοινώς λεγόµενο «είναι γατόνια»,
έχουν πιάσει έγκαιρα το µήνυµα και το κλίµα της κοινωνίας και
λένε «απεταξάµην τον σατανά». Και ποιοι; Κορυφαία στελέχη,
δύο πρώην αντιπεριφερειάρχες της κ. Δούρου.
Ταυτόχρονα, όµως, αυτή η διαπίστωση εξηγεί και γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, µιλώντας χθες στο Αιγάλεω, µέσα σε σα-
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ράντα οκτώ ώρες µετέτρεψε τις εκλογές από δηµοψήφισµα, από
ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση σε δηµοσκόπηση. Τι δηµοσκόπηση; Κάλπες θα ανοίξουν σε πανεθνικό επίπεδο. Τώρα το
βαφτίσατε δηµοσκόπηση; Όπως και να το βαφτίσετε, κάλπες
είναι, είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και το µήνυµα
που θα πάρετε θα είναι εξαιρετικά σκληρό και υποχρεωτικό. Μην
νοµίζετε ότι µπορείτε να αγνοήσετε ένα αποτέλεσµα επί της κάλπης.
Πάµε τώρα γρήγορα στο νοµοσχέδιο. Τι νοµοσχέδιο είναι
αυτό; Μελετηµένο, λέει. Μελετηµένο και έχουν γεµίσει τα έδρανα
των Βουλευτών µε τροπολογίες επί τροπολογιών. Δηλαδή, εάν
δεν ήταν µελετηµένο και προσχεδιασµένο, τι θα γινόταν; Θα το
γράφατε εδώ;
Και πάµε επί της ουσίας. Εκατόν είκοσι δόσεις, που δεν είναι
εκατόν είκοσι δόσεις, αλλά είναι κατά περίπτωση, και κυρίως
είναι µια ρύθµιση σε βάρος των επιχειρήσεων, αυτές που έπρεπε
να σηκώσουν το βάρος µιας ανάτασης της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτούς χτυπάτε για λόγους ιδεολογίας.
Όµως, για πείτε µου, διερωτηθήκατε γιατί διογκώθηκε το
χρέος των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τις εφορίες και
τα ασφαλιστικά ταµεία; Πώς από 80 δισεκατοµµύρια έγινε 140;
Για τρεις λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί µπήκαν στο κλίµα του «δεν πληρώνω». Δεν ξέρω, κύριε Βρούτση, αν είχατε προχθές βγάλει την
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τη δείξαµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι η εποχή που λέγατε «δεν πληρώνουµε τίποτα, ούτε φόρους ούτε ασφαλιστικές εισφορές, µέχρι να πέσουν». Αυτό λέγατε, κύριοι συνάδελφοι, εσείς, που πάτε
να µας κάνετε και µαθήµατα σοβαρότητας επί της πολιτικής.
Μόνο που αυτό το κλίµα το εισπράξατε και εσείς στη συνέχεια.
Διότι πολύ λογικά αυτοί που υπάκουσαν στο κέλευσµα του κ. Τσίπρα και δεν πλήρωναν είπαν «γιατί να πληρώσω;» όταν ήρθε ο κ.
Τσίπρας, µε αποτέλεσµα επιχειρήσατε –και είναι ο δεύτερος
λόγος- µία ρύθµιση την οποία τροποποιήσατε τέσσερις φορές.
Και τι πετύχατε; Πετύχατε από το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες
χιλιάδες δικαιούµενους της ρύθµισης να ρυθµιστούν µόνο οκτώ
χιλιάδες. Μεγάλο το επίτευγµα!
Όµως, ο σπουδαιότερος λόγος, κύριοι Υπουργοί, που σωρεύονται αυτά τα χρέη ξέρετε ποιος είναι; Ότι δεν υπάρχουν
λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά στους πολίτες, δεν υπάρχουν λεφτά
στις επιχειρήσεις. Και αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, και αν δεν
γίνουν επενδύσεις, και αν δεν ανέβει η ανάπτυξη, η οποία επί δύο
χρόνια ήταν καθηλωµένη και τώρα είναι αναιµική, αν δεν υπάρχει
µείωση της φορολογίας, αν δεν υπάρχει βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος µην περιµένετε µε τις εκατό δόσεις να λύσετε
το πρόβληµα. Θα ξαναείµαστε εδώ και θα ξανασυζητάµε νέα
ρύθµιση, γιατί δεν µπορείτε να καταλάβετε από ποιον δρόµο
πρέπει να κινηθούµε για να βοηθήσουµε τους ανθρώπους και τις
επιχειρήσεις να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
Και πάµε τώρα στις δύο νέες ρυθµίσεις, στον ΦΠΑ και στη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Ήρθατε εδώ µε καµάρι και µιλούσατε για την αποκατάσταση,
λέει, αυτής της ρύθµισης για τον ΦΠΑ. Επαναφέρετε, λέει, τα
παλιά επίπεδα. Γιατί λέτε ψέµατα; Πρώτα απ’ όλα, δεν τα επαναφέρετε. Αν τα επαναφέρετε, ψηφίστε τη ρύθµιση που κατέθεσε
η Νέα Δηµοκρατία που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το ζήτηµα,
πλήρης επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε το 2014.
Όµως, ποιος ανέβασε τον ΦΠΑ; Δικαιούστε εσείς να επαίρεστε, επειδή τον επαναφέρετε, στον βαθµό που επαναφέρετε, στα
επίπεδα του 2014; Αντί να ντρέπεστε, έρχεστε εδώ και είστε υπερήφανοι;
Και πάω στη δέκατη τρίτη σύνταξη. Εδώ γελάνε, διότι, κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είστε άδικοι. Γιατί αµφισβητείτε ότι πρόκειται περί δέκατης τρίτης σύνταξης; Η δέκατη τρίτη
σύνταξη έχει ξαναχορηγηθεί.
Κύριοι Υπουργοί, τη δέκατη τρίτη σύνταξη την έχει χορηγήσει
η Κυβέρνησή σας το 2016 –το ξεχάσατε;- όταν έτρεχε να τα µαζέψει ο Τσακαλώτος µε επιστολή στους δανειστές που έλεγε
«πλάκα κάνουµε, αυτό είναι ένα βοήθηµα».
Και το βοήθηµα εκείνο ήταν πολύ µεγαλύτερο από τα 800 εκα-
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τοµµύρια που δίνετε τώρα. Τα µαζέψατε τότε. Άρα, λοιπόν, αν
µπορούσε κάποιος να βαφτίσει αυτό το βοήθηµα, θα έλεγε ότι
είναι η δέκατη τρίτη «αλά ΣΥΡΙΖΑ» σύνταξη, περιοδικά καταβαλλόµενη. Αυτή είναι η σύνταξή σας.
Δίνετε όµως 800 εκατοµµύρια. Μάλιστα! Σε ποιους; Στους συνταξιούχους. Ας κάνουµε έναν λογαριασµό να δούµε αυτές οι κατηγορίες των συνταξιούχων τι πλήρωσαν µέχρι τώρα. Σας κάνω
έναν λογαριασµό, λοιπόν, για να καταγραφεί, κύριε Υπουργέ.
Δώσατε 800 εκατοµµύρια. Να δούµε τι πήρατε αυτόν τον καιρό
από τις ίδιες κατηγορίες.
Πήρατε ή δεν πήρατε από τον ηυξηµένο ΦΠΑ επί των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης 2,2 δισεκατοµµύρια στην τετραετία; Το
µεγαλύτερο µέρος αυτού του βάρους ποιος το επωµίστηκε; Οι
πιο φτωχές τάξεις, οι συνταξιούχοι. Βάλτε, λοιπόν, το µισό από
τα 2,2 δισεκατοµµύρια που επιβαρύνθηκαν αυτοί στην καθηµερινότητά τους.
Το ΕΚΑΣ το κόψατε. Και µάλιστα χθες υπήρχε και ένας τραγέλαφος. Σας άκουσα, κύριε Πετρόπουλε, να υπερασπίζεστε το κόψιµο του ΕΚΑΣ, λέγοντας ότι αντικαταστάθηκε στην πραγµατικότητα, αναπληρώθηκε από την πολιτική µας. Και το πρωί άκουγα
στον «ΑΝΤ1» τον Υπουργό, τον κ. Τσακαλώτο, να λέει: «Το κόψιµο του ΕΚΑΣ ήταν η µεγαλύτερη ήττα που έχουµε υποστεί».
Πρέπει να διαλέξετε και να συνεννοείστε µεταξύ σας. Λοιπόν, κόψατε το ΕΚΑΣ, το οποίο κόστισε 900 εκατοµµύρια.
Τρίτον, η εισφορά υπέρ υγείας. κόψατε από τους συνταξιούχους 700 εκατοµµύρια κατ’ έτος. Και χώρια οι µειώσεις των νέων
συνταξιούχων που φτάνουν το 38% από τον νόµο Κατρούγκαλου.
Αθροίστε τα αυτά και δείτε τα. Πόσο µπορείτε να τα συγκρίνετε
µε τα 800 εκατοµµύρια που δίνετε τώρα και έχετε τη θρασύτητα
να λέτε ότι είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό κλείνετε, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κλείνω. Ήθελα να πω κάτι που θα
τους άρεσε βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πειράζει. Πείτε
το και κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ακούστε να δείτε. Αυτόν τον λογαριασµό δεν τον κάνατε και δεν θέλετε να τον κάνετε. Ξέρετε
ποιος τον κάνει, όµως; Τον κάνει ο συνταξιούχος, τον κάνουν οι
πολίτες. Και το µήνυµα από αυτούς θα το πάρετε. Το προοίµιο
του µηνύµατος σας το είπα στην αρχή. Είναι η άρνηση δικών σας
ανθρώπων, στελεχών να τους δώσετε χρίσµα ή να τους συµπαρασταθείτε στον αγώνα. Κάτι ξέρουν αυτοί περισσότερο από
εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κόνσολα, θα
σας παρακαλούσα να δώσετε τη σειρά σας στον κ. Βρούτση, για
να φύγει, και µετά είστε εσείς. Ακολουθεί ο κ. Παυλίδης. Ο κ.
Κρεµαστινός και ο κ. Γεωργιάδης είναι στη Διάσκεψη, εποµένως,
θα ανέλθει πρώτος ο κ. Μαντάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ας µιλήσει ο κ. Κόνσολας και µετά εγώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή µου είπατε
στις 11.00’, γι’ αυτό το ανέφερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βρούτσης ζήτησε να µιλήσει τώρα κατ’ εξαίρεση. Διαφορετικά, οι δευτερολογίες των εισηγητών θα είναι µετά τους Υπουργούς.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο ηµέρες τώρα συζητάµε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία τα ζητήµατα που αφορούν το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βέβαια, τόσο οι συνάδελφοι, όσο και οι τηλεθεατές, οι πολίτες διαπιστώνουν ότι συζητάµε ένα φορολογικό
νοµοσχέδιο δύο σε ένα στην Κυβέρνηση.
Έχει και τα θετικά του, κύριε Υπουργέ. Όµως, είναι εξαιρετικά
δυσάρεστο σε αυτήν τη χρονική συγκυρία αντί να φέρει ένα νοµοσχέδιο µε µια στρατηγική στόχευση, προκειµένου όχι αποσπασµατικά να λύνει ζητήµατα που η ίδια η Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει, προσπαθεί την ύστατη ώρα, την περίοδο των ευρωεκλογών να απαλύνει την εικόνα των πολιτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσίπρας, η
Κυβέρνησή του δεν θα τα καταφέρει, γιατί το τελευταίο αριστερό
πρόσηµο που είχε µέσα από τη δηµόσια εικόνα του εντός και
εκτός Βουλής κατέρρευσε την τελευταία περίοδο. Το λέω αυτό
γιατί στις 26 Μαΐου οι πολίτες θα δώσουν ηχηρή απάντηση σε
αυτή την προσπάθεια της Κυβέρνησης να χειραγωγήσει τους πολίτες µέσα από δέλεαρ, µέσα από αποσπασµατικά µέτρα, µέσα
από ζητήµατα που θα έπρεπε να είχε λύσει τέσσερα χρόνια και
να µην είχε δηµιουργήσει η ίδια.
Επίσης διαπιστώσαµε ότι ο κ. Τσίπρας έχει µετατρέψει τις ευρωεκλογές σε ένα διακύβευµα δηµοσκόπησης. Είχαµε πει εδώ
στην Εθνική Αντιπροσωπεία -το ίδιο είπε από αυτό εδώ το Βήµα
ο κύριος Πρωθυπουργός- ότι είναι ψήφος εµπιστοσύνης, αλλά
πρόσφατα, δύο ηµέρες πριν µετέτρεψε αυτή τη δέσµευσή του
σε δηµοσκόπηση. Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του
έχει ενσωµατώσει πολύ καλά στην κουλτούρα του την κυβίστηση
και τη µετατροπή µιας δηµοσκόπησης από το «όχι» στο «ναι».
Είναι ένα από τα ζητήµατα µε το οποίο έχει πλέον θέµα µε το αριστερό ακροατήριό του.
Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση κυριολεκτικά πανικόβλητη πιστεύει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξεχνάνε, έχουν επιλεκτική
µνήµη.
Θέλω να πω στην Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ότι οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες όχι µόνο δεν ξεχνάνε, αλλά θα δώσουν και την
απάντηση τις επόµενες ηµέρες που θα έρθουν οι ευρωεκλογές,
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ανακοινώσατε τη µείωση των φορολογικών συντελεστών εσείς που τον Ιούλιο του 2015 από το 13%
τον µετατρέψατε σε 24% κάνοντας την οικονοµία µη ανταγωνιστική σε σχέση µε τα ζητήµατα που αφορούν και τον τουρισµό.
Είναι µια αποσπασµατική, όπως είπα και στην εισαγωγή µου,
ρύθµιση που δεν λύνει προβλήµατα επί της ουσίας τώρα που έχει
ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος και φυσικά αυτή η ρύθµιση
δεν αφορά όλα τα προϊόντα της εστίασης.
Είδατε εχθές, κύριε Υπουργέ, την ΠΟΕΣΕ που κατέθεσε σχετικό ψήφισµα στον Πρόεδρο της Βουλής και στα κόµµατα που,
έστω και τώρα, σας καλεί να κατανοήσετε πόσο δύσκολο είναι
σε µια επιχείρηση εστίασης σε όλη την επικράτεια από την Κέρκυρα µέχρι το Καστελόριζο και από την Αλεξανδρούπολη µέχρι
τη Γαύδο να φορολογείται το προϊόν διαφορετικά, το τουριστικό
προϊόν, η εστίαση, στις επιχειρήσεις αυτές, άλλα µε 13% και
άλλα µε 24%. Μιλάµε, φυσικά, για τα αφεψήµατα για τον καφέ.
Η νέα κατηγοριοποίηση των προϊόντων της εστίασης ως προς
τους συντελεστές ΦΠΑ, έτσι όπως ήρθε στη Βουλή µε την τροπολογία που έφερε η Κυβέρνηση, απέχει πάρα πολύ από την κατηγοριοποίηση των προϊόντων της εστίασης που ίσχυε το 2014.
Να υπενθυµίσω ότι η Κυβέρνησή σας παρέλαβε τον συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, τον αύξησε δύο φορές, µία τον
Ιούλιο του 2013 και µία τον Ιούνιο του 2016, στο 24%, γιατί; Διότι,
πρώτον, πολύ απλά λόγω της καταστροφικής διαπραγµάτευσης
του πρώτου εξαµήνου του 2015 οδήγησε τη χώρα σε ένα επώδυνο, αχρείαστο µνηµόνιο και κυρίως, και δεύτερον, λόγω του
ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ενσωµατώσει στην κουλτούρα της
ότι η αύξηση φόρων είναι η µόνη πηγή εσόδων, παραγωγής
πλούτου για την Κυβέρνηση, προκειµένου να κάνει την αναδιανοµή που έχει εξαγγελθεί κατά καιρούς και πολλές φορές από
πολλούς κυβερνητικούς παράγοντες.
Κάπως έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση της αύξησης του φόρου
της διαµονής από το 6,5% στο 13%. Και στο σηµείο αυτό θέλω,
αγαπητοί συνάδελφοι, να στρέψω τη µνήµη σας όταν εδώ στην
Ολοµέλεια κατέθεσα σχετική επίκαιρη ερώτηση –και το θυµάστε
όλοι- στην κ. Παπανάτσιου, η οποία τι µας είπε; Μας είπε ότι θα
πρέπει να είµαστε και ευχαριστηµένοι που από το 6,5% πήγε στο
13% γιατί η τρόικα, οι θεσµοί πίεζαν την Κυβέρνηση να καταγράψει τη διαµονή στο 24%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι το οξύµωρο. Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά
δεν είχε πιεστεί από τους δανειστές και τους θεσµούς να αυξήσει
τους φορολογικούς συντελεστές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά δεν
υποχρεώθηκε στην σύσταση του υπερταµείου και στην υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας που για ενενήντα εννέα χρόνια
εσείς µε δική σας υπογραφή έχετε υποθηκεύσει.
Τότε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν προέβη στη µείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, παρά την πίεση που ενδεχόµενα είχε από τους θεσµούς. Αυτή η κατάργηση, κύριε
Υπουργέ, φέρει τη δική σας υπογραφή.
Επίσης δεν είχαµε προχωρήσει στην κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση. Εξάλλου, θυµάστε πολύ
καλά τότε ότι στην περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας είχαµε προχωρήσει στη µείωση της εστίασης και είχαν
πολλαπλασιαστεί τα έσοδα, κάτι που κατέγραψε και η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων.
Τώρα εσείς τι κάνετε; Αφού χάσατε τέσσερα χρόνια και δεν
καταφέρατε να φέρετε τον ΦΠΑ στην εστίαση ούτε εκεί που τον
είχατε παραλάβει το 2014, φέρνετε ένα αποσπασµατικό µέτρο
και φέρνετε σε αδιέξοδη κατάσταση τις επιχειρήσεις της εστίασης.
Η Κυβέρνηση, εξάλλου, έχει µάθει να κρίνει τους αριθµούς
αποσπασµατικά. Να σας θυµίσω ότι ο νέος Υπουργός Τουρισµού
από αυτό το Βήµα ακολούθησε την παραδοχή και της προηγούµενης, της προκατόχου Υπουργού Τουρισµού, της κ. Κουντουρά,
δηλαδή, να επαίρεται για τον αριθµό των επισκεπτών.
Μόνο που, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά -και εσείς είστε
άνθρωπος της αγοράς- ότι το τουριστικό ρεύµα σε ό,τι αφορά
τους αριθµούς δεν καταγράφει το θετικό πρόσηµο στο τουριστικό προϊόν. Το θετικό πρόσηµο καταγράφεται από τα έσοδα.
Και τα έσοδα είναι ξεκάθαρα από την Τράπεζα της Ελλάδος και
τις άλλες ανεξάρτητες αρχές. Τα έσοδα έχουν καταρρεύσει.
Επίσης θα µπορούσε να µου πει κανείς «γιατί η κατά κεφαλήν
δαπάνη ανά επισκέπτη είναι πολύ µειωµένη σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές χώρες;». Γιατί πολύ απλά είναι πολύ ακριβή χώρα
και οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό δεν ξοδεύουν.
Αυτή είναι η αλήθεια. Για παράδειγµα, όταν η κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ισπανία είναι στα 1.100 ευρώ και η κατά κεφαλήν δαπάνη εδώ στην Ελλάδα είναι 560 ευρώ, αυτό πρέπει να µας
προβληµατίσει. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα που δεν µπορεί
να την προσπεράσει κανείς.
Θέλω να πω και κάτι ακόµα για αυτό το ζήτηµα του τουριστικού προϊόντος. Έχετε µετατρέψει πλέον το τουριστικό προϊόν
συνολικά σε µη ανταγωνιστικό µε την υπερφορολόγηση, µε τον
ΕΝΦΙΑ, µε την επιβολή του ΕΝΦΙΑ και στις µικρές τουριστικές
επιχειρήσεις, αλλά και µε τα άλλα ζητήµατα που αφορούν τους
έµµεσους και άµεσους φόρους, από τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Βλέπω συναδέλφους νησιώτες από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής. Μπορείτε να πάρετε τις µαρτυρίες τους.
Πρέπει να σας θυµίσουµε ποια ήταν η αιτία που αυξήσατε τον
ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και στα υπόλοιπα θέµατα που φορολογήσατε τον τουρισµό; Και σήµερα κόπτεστε να τον επαναφέρετε
σε ένα σηµείο που, δυστυχώς, ήδη η ζηµιά έχει γίνει και έχετε
δηµιουργήσει τραύµατα στις επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία.
Έχετε δηµιουργήσει τραύµατα µε τα κόκκινα δάνεια στις επιχειρήσεις.
Ξέρετε, ποιο είναι το πρόγραµµά µας, το πρόγραµµα της Νέας
Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και εσείς έχετε ήδη
κατανοήσει ότι προσχωρείτε σε αυτή την πρόταση µερικώς και
αποσπασµατικώς. Θα είµαστε θετικοί στην ψήφιση αυτής της
ρύθµισης. Όµως, σας καλούµε να κάνετε δεκτή την τροπολογία
που καταθέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κόνσολα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπάρκα, µην έχετε αγωνία. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν
µας χωρίζουν ζητήµατα που αφορούν την εθνική υπόθεση που
λέγεται «φορολογία» και «τουρισµός». Μια και δεν καταθέσατε
ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη φορολογία, κάντε τώρα δεκτή την τροπολογία.
Επίσης, να σας υπενθυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι όσον αφορά
τις εκατόν είκοσι δόσεις, αν και πιστεύουµε ότι είναι ατελείς, η
Νέα Δηµοκρατία θα τις ψηφίσει; Ακούστε τον εισηγητή µας και
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τα επιχειρήµατά του, τα οποία προσυπογράφουµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κόνσολα, κλείστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, γιατί δεν προσχωρείτε στην ιδέα να ενσωµατώσετε στις
εκατόν είκοσι δόσεις τις οφειλές στην εφορία, στα ασφαλιστικά
ταµεία, στα κόκκινα δάνεια; Κάντε το, έστω και τώρα, γιατί τις
επόµενες ηµέρες θα κριθείτε και θα κριθούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μπουκώρος έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες ηµέρες η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακαλύψει νέα σηµαία ευκαιρίας, ότι δήθεν η
Νέα Δηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας επιθυµούµε την επταήµερη
εργασία. Για να δούµε σε ποιο περιβάλλον µιλάµε, για ποια
επταήµερη απασχόληση µιλάµε. Οι µισοί εργαζόµενοι που απασχολούνται πάνω από το 50% των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί από το 2015 και µετά αφορούν συµβάσεις ευέλικτών
µορφών εργασίας, κύριε Υπουργέ.
Θέλετε να µάθετε µε σηµερινά στοιχεία ποιοι είναι οι µισθοί
των εργαζοµένων στην Ελλάδα της υποαπασχόλησης; Πεντακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εργαζόµενοι αµείβονται µε µισθούς
µέχρι 500 ευρώ. Εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εργαζόµενοι είναι σηµερινά τα στοιχεία- αµείβονται µε µισθούς έως 375 ευρώ
και διακόσιες πενήντα µία χιλιάδες εργαζόµενοι, κύριοι Υπουργοί
του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνουν ενιαίο µισθό κάτω από 250 ευρώ. Αυτά είναι σηµερινά στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Βλέπετε να υπάρχει καµµία ανάγκη για επταήµερη απασχόληση στην Ελλάδα;
Είναι σαφές ότι ο Πρόεδρός µας αναφέρθηκε σε µία και µόνο
επιχειρησιακή σύµβαση µιας καινούργιας επένδυσής. Άρπαξε τη
σηµαία - ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ στην απέλπιδα προσπάθειά του και
µπροστά στη διαπιστωµένη δηµοσκοπική κατάρρευσή του και τη
βέβαιη εκλογική συντριβή του, η οποία έρχεται σε λίγες µέρες,
για να προπαγανδίσει, να συκοφαντήσει και να διαστρεβλώσει.
Για ποιο εργασιακό περιβάλλον µιλάµε; Μιλάµε για ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου µόνο ένας τοµέας έχει ανάγκη επταήµερης απασχόλησης. Και αυτός είναι ο τοµέας τουρισµού και
εστίασης.
Ξέρετε ποιος υπέγραψε την επταήµερη απασχόληση σε αυτόν
τον τοµέα, όπως αποκάλυψε ο εισηγητής µας, ο πρώην Υπουργός κ. Βρούτσης; Η κ. Αχτσιόγλου. Και τι ήρθε εδώ να µας πει;
Μα, ήταν µία συλλογική σύµβαση, δεν µπορούσα να παρέµβω.
Εµµέσως πλην σαφώς δηλαδή, µας είπε η κ. Αχτσιόγλου ότι το
επταήµερο δεν είναι ζήτηµα δικαιωµάτων, αλλά ζήτηµα ανταλλαγµάτων. Δηλαδή, αν υπογραφεί µία συλλογική σύµβαση, µπορεί να ισχύει η επταήµερη απασχόληση. Και εσείς είστε Κυβέρνηση της Αριστεράς! Δεν υπάρχει, λοιπόν, ζήτηση θέσεων εργασίας, για να στηρίζονται τέτοιες προπαγανδιστικές συζητήσεις.
Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, είναι καλό το παραµύθι σας,
αλλά δεν έχει δράκο. Δεν έχει κανέναν δράκο το παραµύθι σας!
Οι εκατόν είκοσι δόσεις θα ψηφιστούν από τη Νέα Δηµοκρατία. Όµως, σας φωνάζουµε τόσες µέρες εδώ ότι δεν περιλαµβάνετε τις επιχειρήσεις. Είναι χολή η ρύθµιση αυτή. Δεν περιλαµβάνει τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Δεν δίνει η ρύθµιση αυτή
την ευκαιρία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ξαναµπούν στο
παιχνίδι της παραγωγικότητας ούτε µε τις δεκαοκτώ ούτε µε τις
τριάντα ούτε µε τις τριάντα έξι δόσεις. Επιθυµούσαν και περίµεναν δύο χρόνια τώρα αυτές οι επιχειρήσεις µια νέα εκκίνηση, να
ξεκινήσουν, να ξαναµπούν στην παραγωγική διαδικασία, στο παιχνίδι του ανταγωνισµού, για να µπορέσει το κράτος, κύριε
Υπουργέ, να εισπράξει υγιείς φόρους και να δώσει τα επιδόµατα
και τα βοηθήµατα.
Με το να δίνουµε επιδόµατα και βοηθήµατα από τα πλεονάσµατα της υπερφορολόγησης, της εξόντωσης από τους γιγαντιαίους φόρους, δεν κάνουµε τίποτα άλλο παρά να θρυµµατίζουµε
τα κόκκαλα της πραγµατικής οικονοµίας.
Όσον αφορά τους µισθούς που σας έλεγα προηγουµένως,
σύµφωνα µε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO, 3,5% έχει
πέσει ο µισθός των Ελλήνων εργαζοµένων το 2018. Στο 3,5%!
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Αρνητική πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη η Ελλάδα. Ξέρετε πόσο
παραλάβατε, κύριε Υπουργέ, το 2014 τη µισθολογική κατάσταση
στην Ελλάδα; Με αυξήσεις να ανέρχονται το 2014 στο 1,9%.
Κατεβάσατε δύο φορές το αφορολόγητο. Αυτό σηµαίνει ένας
µισθός για ένα µέσο εργαζόµενο περίπου των 750 ευρώ και για
έναν µέσο συνταξιούχο. Αυτό κάνατε. Και δεν δεσµεύεστε για
την κατάργηση της νέας µείωσης του αφορολόγητου, όπως µε
τροπολογία προτείνει η Νέα Δηµοκρατία. Λέτε «θα δούµε», µπορεί να µειωθεί κι άλλο το αφορολόγητο, µπορεί να έχουµε και
νέες µειώσεις στους µισθούς και στις συντάξεις, για να φτάσουµε τελικά στην κοροϊδία της µείωσης του ΦΠΑ.
Η προηγούµενη κυβέρνηση έδωσε µάχη µε τους θεσµούς, µε
τους δανειστές. Δεν αποδεχόταν µε τίποτα τη µείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση και στον τουρισµό. Τα κατάφερε και πήγε για όλα
τα είδη στο 14%. Και έρχεστε σήµερα εδώ µε µια κουτσή ρύθµιση να µας πείτε ότι καφέδες, ροφήµατα, αναψυκτικά, δηλαδή
περίπου το 50% του τζίρου της εστίασης εξαιρείται και παραµένει στο 24%, δηµιουργώντας πλείστα όσα προβλήµατα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι µείωση. Αυτό είναι µια
κουτσή ρύθµιση που δεν προσφέρει τίποτα, ούτε στη λειτουργία
των επιχειρήσεων ούτε στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Κοντολογίς, κυρίες και κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε η Κυβέρνηση των φτωχών. Είστε απλά και µόνο
η Κυβέρνηση της φτώχειας!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Γυναικοκάστρου Κιλκίς
και από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Βρούτσης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς
και τους συναδέλφους για την παραχώρηση της αλλαγής σειράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στο τέλος ενός κρίσιµου νοµοσχεδίου. Έχουν ειπωθεί πολλά, κρατάω όµως στη
µνήµη µου κάτι το οποίο ήταν κατ’ εξοχήν ως επικεφαλίδα στις
εισηγήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πολιτική διαφορά
που θέλουν να αναδείξουν συγκριτικά µε τη Νέα Δηµοκρατία βάζουν επί της αρχής ότι είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Σήµερα
εγώ από Βήµατος Βουλής θέλω να το επιβεβαιώσω και να συµφωνήσω µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι Υπουργοί, που είστε στα κυβερνητικά έδρανα θέλω να
µε παρακολουθήσετε. Ναι, είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Και
είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι, γιατί θέλω να σας βάλω σε ένα
φανταστικό σενάριο. Φανταστείτε αυτή τη στιγµή ο οµιλών εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ή ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή γενικά οι Βουλευτές
που προηγήθηκαν από µένα της Νέας Δηµοκρατίας διά Βήµατος
Βουλής να έκαναν το εξής εφιαλτικό: Να προκαλούσαν τον
κόσµο, την κοινωνία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να µην
πληρώσουν τις δόσεις είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταµεία. Φανταστείτε να τους έλεγαν να µην πάνε να ενταχθούν στη
ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων και φανταστείτε να τους έλεγαν ότι εµείς µόλις βγούµε Κυβέρνηση, θα φέρουµε µια ρύθµιση
των εκατόν σαράντα δόσεων, γι’ αυτό αποµακρυνθείτε. Φαντάζεστε, κύριοι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το εφιαλτικό σενάριο;
Και εδώ έρχεται να απαντήσει το γιατί εκτινάχθηκαν οι ιδιωτικές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία και τις εφορίες από τα
85 δισεκατοµµύρια στα 140,1 δισεκατοµµύρια. Η απάντηση είναι
απλή. Ήταν και το µείγµα της δηµοσιονοµικής σας πολιτικής, η
εξοντωτική φορολογία και οι εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ήταν δυστυχώς και η κουλτούρα που καλλιεργήσατε
στον κόσµο και στην κοινωνία τού «Δεν πληρώνω». Και δεν στα-
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θήκατε µόνο στο «Δεν πληρώνω», αλλά κάνατε και κάτι ακόµη.
Καλλιεργήσατε ένα µίσος και έναν φθόνο εναντίον του ίδιου του
κράτους. Όταν λες «µέχρι να καταρρεύσουν», υπονοείς να καταρρεύσει ποιος, η κυβέρνηση ή τα ταµεία; Μάλλον τα ταµεία,
δηλαδή το κράτος. Να φτωχοποιηθεί το κράτος.
Αυτή, λοιπόν, η αφίσα το 2014, όταν φέραµε εµείς τη ρύθµιση
που δεν ψηφίσατε, θα σας συνοδεύει για πάντα. Είναι η φωτογραφία σας. Είναι ο καθρέπτης σας, που αφισοκολλούσατε έξω
από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών, να
µην πληρώσουν οι πολίτες τις δόσεις τους, να είναι ασυνεπείς!
Τη βλέπετε, κύριε Πετρόπουλε; Είναι η αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ. Την
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, λοιπόν, είµαστε διαφορετικοί κόσµοι. Συµφωνώ µαζί
σας. Είµαστε διαφορετικοί κόσµοι, γιατί η Νέα Δηµοκρατία θέτει
πάντα το εθνικό συµφέρον πάνω από το κοµµατικό. Για αυτό είµαστε διαφορετικοί, γιατί εσείς βάζετε το κόµµα πάνω από το
κράτος, πάνω από την πατρίδα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε στους πολίτες σήµερα, ναι, να είναι συνεπείς, να πληρώνουν τους φόρους τους, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές -βλέπετε τις διαφορές µας;- και να ενταχθούν στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, έστω κι αν είναι
αναποτελεσµατική. Ακούσατε τις παρατηρήσεις µας για το ζήτηµα των νοµικών προσώπων, που είναι µέχρι δεκαοκτώ δόσεις
και παραµένουν εκκρεµότητες. Καταλάβατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί είµαστε διαφορετικοί;
Δεύτερον, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Βουλευτής µας Χρήστος Μπουκώρος στο ζήτηµα των στοιχείων που ανέδειξε η
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Κύριε Πετρόπουλε και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
τα στοιχεία που ανέδειξε η έκθεση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι τραγικά και
επιβεβαιώνουν τα δικά µας, αυτά που έχουµε πει και εµείς. Για
προσέξτε, όµως, η ΙΝΕ/ΓΣΕΕ τι ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ; Η ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν το σύµβολο, η σηµαία. Δεν τολµούσα να
έρθω ως Υπουργός εδώ, ο Σαµαράς, οι Βουλευτές να επικαλεστούµε την ΕΛΣΤΑΤ, που έδειχνε αποκλιµάκωση της ανεργίας
από το 2013 και µετά, να επικαλεστούµε την «ΕΡΓΑΝΗ», που
έδειχνε από 2013 θετικό ισοζύγιο. Τα λέγατε µονταζιέρα και κάνατε σηµαία και λάβαρο την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Τι την κάνατε την ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ; Την υποστείλατε, το ξεχάσατε το λάβαρο, γιατί δεν βολεύει.
Εµείς, όµως, παραµένουµε σταθεροί. Τα στοιχεία που πρέπει
να επικαλείται κάποιος που θέλει να είναι ακριβής στη µέτρηση
και της ανεργίας αλλά και των κρίσιµων θεµάτων της κοινωνικής
πολιτικής και της κοινωνικής κατάστασης είναι φυσικά και η «ΕΡΓΑΝΗ» και η ΕΛΣΤΑΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πετρόπουλε, χθες αντιδικήσαµε σε ένα ζήτηµα. Πήρατε
τον λόγο και προσπαθήσετε να ακυρώσετε αυτό το οποίο είπα.
Γυρίζω ξανά την κουβέντα στο ζήτηµα της επέκτασης της πενθήµερης λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», που αλλοιώσατε και κάνατε γκάφα για τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, ότι έγινε επταήµερο και ήταν πολύ σωστό. Επαινέσαµε
τη σύµβαση που υπέγραψαν και την ωριµότητα µεταξύ εργαζοµένων και επιχείρησης. Δεν καταγγείλαµε την κ. Αχτσιόγλου. Είπαµε «µπράβο» που αποδέχτηκε αυτή τη σύµβαση και κάνατε την
γκάφα και πέσατε µέσα, να πείτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πάει αυτό.
Όµως, στη συνέχεια εγώ σας έβγαλα εδώ µερικές κλαδικές
συµβάσεις για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» –ο Κωστής Χατζηδάκης- για το
ζήτηµα το οποίο αφορά τον τουρισµό, την κλαδική, που είναι
επταήµερη εργασία. Εδώ πραγµατικά σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Μέχρι τώρα έλεγα ότι έχετε µετατρέψει το Υπουργείο Εργασίας
σε Υπουργείο «Αλχηµείας» µε τις λαθροχειρίες σας. Τώρα λέω
ότι έχετε µετατρέψει το Υπουργείο Εργασίας σε Υπουργείο
επταήµερης εργασίας. Κοιτάξτε τι κάνατε: Χθες το βράδυ στις
23:30’ πήρα στα χέρια µου τις νοµοθετικές αλλαγές που κάνετε,
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τις έχετε δει; Δεν κοιτάτε ούτε τι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 15 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΠΡΩΙ)

κείµενα φέρνετε στη Βουλή. Τέτοια σύγχυση είναι απίστευτη! Ή
µας κοροϊδεύετε κατάµουτρα ή έχετε χάσει τελείως κάθε σχέση
µε την πραγµατικότητα.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις της
Κυβέρνησης που έφερε χθες το βράδυ και συγκεκριµένα στο
άρθρο 18: «Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας δύναται να λειτουργεί όλες τις µέρες της εβδοµάδας. Το προσωπικό της», ακούστε, «είναι υποχρεωµένο σε υπερωριακή εργασία κατά τις
µέρες αργιών και εορτών.». Απίστευτοι! Τι είστε εσείς; Μέσα στο
Υπουργείο Εργασίας επιβάλλετε την επταήµερη εργασία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ούτε κατά διάνοια να το φέρετε και θέλω να εξηγηθώ, γιατί
είναι άλλο ένα στοιχείο στο οποίο διαφέρουµε και δείχνει ότι είµαστε διαφορετικοί κόσµοι.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν καταγγέλλει την κλαδική σύµβαση του
τουρισµού. Η Νέα Δηµοκρατία δεν καταγγέλλει την κλαδική σύµβαση της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», γιατί αναγνωρίζουµε για τον τουρισµό –εγώ έρχοµαι από τις Κυκλάδες, ο Μανώλης ο Κόνσολας
από τα Δωδεκάνησα- την αναγκαιότητα να βρεθεί µια λύση. Και
υπήρξε λύση µεταξύ των εργαζοµένων και του κόσµου του τουρισµού, το ίδιο και µε την «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Εδώ αναγνωρίζω ότι
πρέπει να υπάρχει η αναγκαιότητα στο Υπουργείο Εργασίας.
Σας καταγγέλλουµε, όµως, για το θράσος σας και την υποκρισία σας. Από τη µία µιλάτε για νεοφιλελεύθερες πολιτικές επταηµέρου και από την άλλη χαϊδεύετε τους εργαζόµενους στην
πλάτη. Αυτό είστε! Διπρόσωποι, υποκριτές και θρασύτατοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν θέµατα που θα ψηφίσουµε, όπως είναι οι συντάξεις
χηρείας. Τις συντάξεις χηρείας τις κατακρεουργήσατε. Σας
ασκούσαµε κριτική. Αυτό που έγινε θα το ψηφίσουµε. Ήταν δική
σας πολιτική να κοπούν. Όµως, και πάλι δεν θα έχει επανέλθει
στο ύψος των συντάξεων χηρείας του 2014 που παραλάβατε,
διότι γίνεται ένας νέος επανυπολογισµός.
Αφήσατε σε εκκρεµότητα µια απάντηση που οφείλετε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης. Δεν έχετε απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούν το τι θα κάνετε µε αυτές τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες συντάξεις. Δεν απαντήσατε στην
γκάφα που κάνατε ως Υπουργείο Εργασίας µε τα στοιχεία που
ανέδειξα, ότι παραλάβατε εξήντα επτά χιλιάδες συντάξεις και η
κ. Αχτσιόγλου εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο κ. Τσίπρας που το
έλεγε, ότι µας δώσατε τετρακόσιες χιλιάδες. Τα είδατε τα στοιχεία. Δεν απαντήσατε για τη λαθροχειρία που κάνατε στο σύστηµα «ΗΛΙΟΣ», για τη λαθροχειρία και την αλλοίωση στο ηλεκτρονικό µητρώο εκκρεµών συντάξεων, που το αλλοιώσατε.
Έχουµε πει και έχω πει στην εισήγηση ότι η «ΕΡΓΑΝΗ» είναι
ένα πολύτιµο, καινοτόµο εργαλείο. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
Το έχετε υποστηρίξει, το αναδεικνύετε. Είµαστε µαζί, αλλά πάτε
να το µετατρέψετε σε θηλιά. Τη διάταξη µε την οποία λέτε ότι θα
καταχωρίζετε και θα επιβάλλετε στα λογιστικά γραφεία και τις
επιχειρήσεις τις κανονικές άδειες µέσα σε µία ώρα ούτε κατά
διάνοια να το φέρετε προς ψήφιση µέχρι το τέλος της διαδικασίας. Εάν το φέρετε, δεσµευόµαστε ότι η Νέα Δηµοκρατία θα το
αλλάξει στην πρώτη νοµοθετική δυνατότητα που θα έχει. Αυτό
µετατρέπει την «ΕΡΓΑΝΗ» σε θηλιά. Είπαµε, «λαϊκισµός», «δηµαγωγία», αλλά υπάρχουν και όρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το είπατε τρεις
φορές. Είναι η τρίτη φορά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μέχρι το τέλος της διαδικασίας η Κυβέρνηση πρέπει να έχει τοποθετηθεί στα εξής: Πρώτον, τι θα κάνετε µε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας για το αφορολόγητο; Δεύτερον, τι θα κάνετε µε την τροπολογία της Νέας Δη-
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µοκρατίας για τον ΦΠΑ και την επαναφορά του συνόλου της
εστίασης εκεί που το παραλάβατε το 2014; Ελπίζουµε να το κάνετε πράξη. Εάν δεν το κάνετε, εµείς να ξέρετε ότι θα το κάνουµε
την επόµενη µέρα. Ο ΦΠΑ για τη Νέα Δηµοκρατία είναι κάτι το
οποίο είναι αδιαπραγµάτευτο και θα µειωθεί στο 13%, εκεί που
τον παραλάβατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή, όπως έχετε
καταλάβει, παρατείνω τον χρόνο, δεδοµένου ότι εσείς τελειώνετε
και οι Υπουργοί που πρέπει να µιλήσουν δεν είναι στην Αίθουσα,
σας δίνω τον λόγο, κύριε Πετρόπουλε, παρ’ όλο που έχετε εξαντλήσει τις παρεµβάσεις σας.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε προφανώς στον κ. Βρούτση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε
Πρόεδρε, πολύ σύντοµα, για τη διευκόλυνση της συζήτησης και
την κατανόηση ορισµένων θεµάτων.
Προφανώς τα τρένα ταξιδεύουν επτά µέρες την εβδοµάδα, το
ίδιο και τα πλοία. Τα καπνεργοστάσια πάντα δούλευαν -και τον
προηγούµενο αιώνα και τώρα και στο µέλλον- επτά µέρες την
εβδοµάδα. Προφανώς και τα ξενοδοχεία υπάρχουν για επτά
µέρες την εβδοµάδα. Δεν είναι αυτό το θέµα µας.
Το θέµα είναι ότι οι συλλογικές συµβάσεις ρυθµίζουν τον χρόνο της ηµερήσιας εργασίας κάθε εργαζόµενου µέσα σε επταήµερη λειτουργία επιχειρήσεων. Δεν ήταν το ίδιο θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ο τουρισµός είναι επτά µέρες την
εβδοµάδα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προφανώς
είναι επτά ηµέρες την εβδοµάδα και µακάρι να είναι τριακόσιες
εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο. Αυτό θέλουµε. Όµως, αυτό δεν
σηµαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν τριακόσιες εξήντα
πέντε ηµέρες µέρες τον χρόνο και επτά ηµέρες την εβδοµάδα.
Εκεί είναι η διαφορά κι αυτή είναι η συζήτηση που κάναµε.
Επίσης, µην παραποιείτε τη λογική. Άµα σπάσει ένας σωλήνας
ύδρευσης σε κτήριο του ΕΦΚΑ, άµα χαλάσει το ασανσέρ, άµα
γίνει µια ζηµιά που δεν µπορεί να περιµένει σε ώρα εργασίας να
την αποκαταστήσεις, δεν είναι λογικό οι τεχνικές υπηρεσίες,
όποτε συµβεί αυτό, να είναι σε θέση να το κάνουν; Δεν πρέπει
να το λέει αυτό ο νόµος; Το οργανόγραµµα του ΕΦΚΑ το προβλέπει αυτό γενικά και γίνεται, εφόσον προκύψει η ανάγκη και
µε έγκριση του αρµόδιου γενικού διευθυντή. Τόσο δύσκολο είναι
να τα καταλάβετε αυτά τα πράγµατα; Μην επανέρχεστε σε θέµατα που δεν έχουν καµµία λογική να τα επαναφέρετε, µε τον
τρόπο τουλάχιστον που λέτε.
Επίσης, όσον αφορά τα θέµατα του «ΕΡΓΑΝΗ», εγώ δεν σας
κατηγόρησα, γιατί υπάρχει η «ΕΡΓΑΝΗ» και ο «ΗΛΙΟΣ». Είπα ότι
παραποιείτε τα δεδοµένα, διότι εµφανίζετε έναν πίνακα µε µεικτές συντάξεις και έναν πίνακα µε καθαρές συντάξεις και κάνετε
µια σύγκριση, για να µου πείτε ποια είναι µεγαλύτερη. Ε, αυτό
µην το κάνετε. Δεν είναι σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως πρέπει να συζητάµε µε λογικούς όρους κι εκεί είναι
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η δυσκολία. Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χρησιµοποίησε παράδειγµα ανθρώπου που εργάζεται επτά µέρες την
εβδοµάδα. Δεν µίλησε για εργασία επιχείρησης. Και είπε συγκεκριµένα, µία γυναίκα µπορεί να δουλεύει επτά µέρες την εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέσα στην Αίθουσα
τουλάχιστον να µη λέµε αυτά που λέµε στα κανάλια.
Κύριε Μαντά, θα δώσω τον λόγο στον κ. Κρεµαστινό, γιατί δεν
έχει άλλον εκπρόσωπο το κόµµα του στη Διάσκεψη, για να επιστρέψει. Κι αµέσως µετά θα µιλήσετε εσείς, που µε υποµονή
τρεις µέρες σάς βλέπω στη θέση σας συνεχώς.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο, µε µια σχετική ανοχή και
εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι διαπληκτισµοί για το πώς θα χαρακτηριστεί το βοήθηµα, αν είναι
επίδοµα, αν είναι δέκατη τρίτη, δωδέκατη ή δέκατη τέταρτη σύνταξη, δεν θα έπρεπε να απασχολήσουν τόσο πολύ τη Βουλή.
Διότι όλοι ξέρουν ότι το δώρο των Χριστουγέννων είναι η δέκατη
τρίτη σύνταξη, του Πάσχα η δέκατη τέταρτη και όλα τα άλλα
είναι βοηθήµατα. Τώρα, όταν δίνεται το βοήθηµα έξι ηµέρες προ
των εκλογών, όπως και να το ονοµάσει κανένας, βοήθηµα είναι.
Το πώς θα το εκλάβει ο λαός αυτό θα φανεί.
Δεν είναι όµως το µείζον θέµα αυτό. Το µείζον θέµα κατά τη
γνώµη µου είναι η οικονοµία. Το µείζον θέµα είναι πόσο αντέχει
αυτή η οικονοµία να κάνουµε αυτή την πολιτική. Και βέβαια είναι
δύσκολο η Αντιπολίτευση να πει ότι δεν αντέχει η οικονοµία πέντε
µέρες προ των εκλογών. Το πρόβληµα όµως αφορά τη χώρα. Και
όταν ένα πρόβληµα αφορά τη χώρα, νοµίζω ότι πρέπει να θυµηθούµε το παρελθόν.
Το παρελθόν τι λέει; Ότι οδηγηθήκαµε στα µνηµόνια –πρώτο,
δεύτερο, τρίτο και στις επιπτώσεις του τρίτου µνηµονίου- για
ποιον λόγο; Διότι, ενώ όλοι γνώριζαν ότι η πολιτική που ασκούσαν οι κυβερνήσεις ήταν αποτέλεσµα των συνδικαλιστικών πιέσεων, αλλά και της αντιπολίτευσης -βεβαίως την ευθύνη κυρίως
την έχει η κυβέρνηση και θα εξηγήσω γιατί-, κάναµε επιδοµατικές
πολιτικές µε µισθούς και συντάξεις που δεν µπορούσε να αντέξει
η οικονοµία και οδηγηθήκαµε στο αδιέξοδο.
Κανένας, ούτε καθηγητής των Οικονοµικών, όπως λέω πολλές
φορές, δεν προειδοποίησε τον κόσµο. Και µέσα στη Βουλή η αντιπολίτευση έλεγε «δώστε περισσότερα». Και όταν φτάσαµε στο
παρά πέντε και ένας Υπουργός είπε ότι «εάν δεν γίνουν ορισµένα
πράγµατα, θα καταστραφούν τα ταµεία», τότε ξεσηκώθηκε όλος
ο λαός, όλοι οι συνδικαλιστές όλων των κοµµάτων και, αντί να
παραιτηθεί η κυβέρνηση και να πει ας έρθει άλλος να προχωρήσει –µιλάω για το 2004-, παραιτήθηκε ο Υπουργός.
Και µετά τι έγινε; Μετά ήρθε µία άλλη κυβέρνηση, που, αντί να
λάβει υπ’ όψιν της αυτά, έκανε ακριβώς το ίδιο και αυτή, δηλαδή
επιδοµατική πολιτική. Και φτάσαµε στο 2009 και το 2010 -δεν θυµάµαι ακριβώς πότε έκανε τη δήλωση-, που ο Ανδρέας Λοβέρδος
είπε επί λέξει «δεν υπάρχει ούτε σάλιο στα ταµεία». Τότε όλοι πάγωσαν, γιατί τότε ήταν το τέλος.
Και τι έγινε τότε; Τότε είπαν οι δανειστές «δεν σας δανείζουµε». Ήταν το χρέος, αν θυµάµαι καλά 120% του ΑΕΠ. Διότι, αν
δάνειζαν, θα συνεχιζόταν αυτή η πολιτική.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ήταν 180%.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μιλάω για τότε.
Σήµερα η EUROSTAT λέει ότι το χρέος είναι ψηλότερο παρά
ποτέ. Είναι 183%. Είναι το µεγαλύτερο. Σήµερα, όµως δεν υπάρχει συζήτηση στη Βουλή, που τόση πολλή είχε γίνει, αν είναι βιώσιµο το χρέος. Θυµάστε συζητήσεις; Είναι βιώσιµο, δεν είναι
βιώσιµο. Άλλοι έλεγαν ότι είναι, άλλοι ότι δεν είναι. Άλλοι έλεγαν
ότι πρέπει να µας το κουρέψουν, άλλοι να µη µας το κουρέψουν
κ.λπ..
Σήµερα διευθετήθηκε το χρέος. Οι δανειστές επανήλθαν. Μας
δίνουν δάνεια µε επιτόκια 4%, πολύ υψηλά. Παίρναµε επί µνηµονίων µε 1% δάνεια και τώρα, εκτός µνηµονίου, παίρνουµε µε 4%.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Θα υπάρξει ανάπτυξη; Θα υπάρξουν
επενδύσεις; Θα υπάρξουν λεφτά στο ταµείο, για να το πούµε καθαρά, ή θα αναγκαστούµε πάλι σε νέα µέτρα και νέες περικοπές,
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είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι Νέα Δηµοκρατία είτε ΠΑΣΟΚ; Δεν
ξέρω ποιος θα είναι. Τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα; Κάποιος δεν
πρέπει να προβληµατιστεί, να τα βάλει αυτά τα πράγµατα σε µία
τάξη;
Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι οι δανειστές ξαναέδωσαν λεφτά. Και το ερώτηµα είναι γιατί. Διότι απλούστατα ζητούσαν το ΤΑΙΠΕΔ -και το είχαν πάρει- και τώρα πήραν όλη τη δηµόσια περιουσία για έναν αιώνα και είναι στα χέρια τους να την
εκµεταλλευτούν, µε τον καλό τρόπο, όπως λέει η Κυβέρνηση, µε
τον κακό τρόπο, όπως λέει η Αντιπολίτευση. Πάντα αυτό γίνεται.
Όµως, η εκµετάλλευση της δηµόσιας περιουσίας είναι γεγονός. Τα αεροδρόµια δεν ανήκουν σε µας πια. Και, όταν θέλουµε
να τα χρησιµοποιήσουµε για λόγους πολεµικούς, πρέπει να πάρουµε άδεια από τη «FRAPORT». Πρέπει να ζητήσουµε από τη
«FRAPORT» τη χρήση του αεροδροµίου. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει η έννοια «εθνική κυριαρχία», όταν υπάρχουν αυτά τα δεδοµένα.
Για αυτό, λοιπόν, θα πρέπει όλοι µαζί να ζητήσουµε επαναδιαπραγµάτευση τουλάχιστον µερικών βασικών σηµείων. Και λέω
όλοι µαζί, διότι οι ευθύνες είναι συνολικές. Άλλο αν ένας έχει µεγαλύτερο ποσοστό της ευθύνης και άλλος µικρότερο. Δεν είναι
αυτό το ζήτηµά µας. Το ζήτηµά µας είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί το µέλλον της χώρας.
Θα πω και κάτι που θέλω να µείνει στα Πρακτικά της Βουλής.
Αν δείτε πόσο ο πληθυσµός ελαττώνεται διαχρονικά, τότε, µετά
από έναν αιώνα, που είναι περίπου το τέλος του υπερταµείου, ο
ελληνικός πληθυσµός θα είναι περί τα τρία εκατοµµύρια, αν δεν
συµβούν άλλα πράγµατα.
Αυτά πρέπει να τα δούµε, γιατί, αν συµβούν αυτά, τότε εδώ
δεν θα υπάρχουν τρία εκατοµµύρια. Θα υπάρχουν δέκα, δεκαπέντε, είκοσι εκατοµµύρια, αλλά δεν θα είναι οι σηµερινοί Έλληνες. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν θα είναι οι σηµερινοί Έλληνες. Δεν ξέρω τι θρησκεία θα έχουν, δεν ξέρω ποιοι θα είναι.
Εµείς δεν θα υπάρχουµε ασφαλώς. Όµως κάποια στιγµή αυτά
τα πράγµατα πρέπει να τα συζητάµε στη Βουλή, ανεξαρτήτως τι
λέει το ένα άκρο και τι λέει το άλλο άκρο, εάν πιστεύουµε όλοι
επιτέλους σε αυτό το θέµα που λέγεται Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επιτέλους, κύριε Μαντά, ήρθε η σειρά σας.
Σας βάζω εξαρχής, αντί για δώδεκα, δεκαπέντε λεπτά και είµαι
σίγουρος ότι θα είναι αρκετά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συµµερίζοµαι τη µεγάλη εικόνα που προσπαθεί να δώσει ο κ. Κρεµαστινός, όταν συζητάµε κρίσιµα θέµατα µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Θα πω µερικά πράγµατα γι’
αυτό.
Να µου επιτρέψετε να µιλήσω απευθυνόµενος στη Νέα Δηµοκρατία και ειδικότερα στον κ. Βρούτση. Είναι ποτέ δυνατόν κάποιος εργαζόµενος σε αυτή τη χώρα, κάποιος άνεργος, να πιστέψει ότι είστε φιλεργατικοί; Είναι κάτι που δεν γίνεται. Και θα
σας πω έναν και µοναδικό λόγο της σύγχρονης ιστορίας. Διότι
είστε εσείς που βάλατε τη σφραγίδα σας, µέσα σε µία µέρα, να
γίνει περικοπή του βασικού µισθού και στην καθιέρωση του υποκατώτατου ρατσιστικού µισθού για τους νέους κάτω των είκοσι
πέντε ετών.
Και είµαστε εµείς -και αυτό είναι ιστορικό δεδοµένο- που τον
αποκαταστήσαµε, µε αύξηση 11% στον βασικό µισθό και καταργήσαµε τον ρατσιστικό υποκατώτατο µισθό. Αυτές είναι δυο ιστορικές στιγµές καταγεγραµµένες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις
ξεχάσει κανένας.
Βρισκόµαστε σε ένα τοπίο, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που σε λίγες µέρες θα έχουµε τις πιο εθνικές ευρωπαϊκές εκλογές και σε λίγους µήνες, στο τέλος της θητείας
µας, τις πιο ευρωπαϊκές εθνικές εκλογές. Κάποιοι τις µετράνε αντίστροφα, προσδοκώντας να αυξήσουν τη συσπείρωση και τις
προσδοκίες για µία απελευθερωτική διαδικασία από τα δεσµά
του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοια ανόητα πολιτικά διακυβεύµατα που
θέτουν. Θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω αυτό.
Σήµερα ολοκληρώνουµε τη συζήτηση για µία κρίσιµη θετική
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παρέµβαση σε όφελος των πολλών και υπέρ της ενίσχυσης της
οικονοµικής και της κοινωνικής ανάπτυξης. Είναι η τελευταία µεγάλη συζήτηση που κάνουµε στη Βουλή, πριν από τις ευρωεκλογές.
Θέλω να πω δυο λόγια για τις ευρωεκλογές. Οι επόµενες ευρωεκλογές αποτελούν, κατά τη γνώµη µου, σταθµό για την πορεία της Ευρώπης, σε ένα διεθνές πλαίσιο -και αυτό πρέπει να
το προσέξουµε και να το έχουµε πάντα στον νου µας- µεγάλης
οικονοµικής, κοινωνικής, γεωπολιτικής και περιβαλλοντικής
αστάθειας. Είναι ένα διεθνές πλαίσιο που σίγουρα θα επηρεάσει
την Ευρώπη και τη χώρα µας.
Σηµειώνω χαρακτηριστικά τον εµπορικό πόλεµο, το ανοικτό
µέτωπο µε το Ιράν, την κλιµατική αλλαγή, την έκρηξη των ανισοτήτων σε όλον τον κόσµο. Αυτά συµβαίνουν στον πλανήτη µας.
Αυτό που διακυβεύεται είναι το αν την επόµενη µέρα οι συσχετισµοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρίσκονται από την πλευρά
της επίλυσης αυτών των σύνθετων προβληµάτων του πλανήτη
και της θετικής συµβολής της Ευρώπης σε αυτή την επίλυση ή
από την πλευρά της περαιτέρω αποσύνθεσης και του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος και σε διεθνές επίπεδο της αύξησης της
αστάθειας αυτής, όπου παραµονεύει το σκοτεινό φόντο του φασισµού και της ακραίας Δεξιάς.
Αυτή νοµίζω είναι η µεγάλη εικόνα, αυτή είναι η διεθνής και ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, την οποία δεν πρέπει ποτέ να λησµονούµε γιατί αυτή επηρεάζει καθοριστικά, επαναλαµβάνω, και τη
χώρα µας.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύουµε στην
πράξη ότι έχουµε τη δυνατότητα, τον δηµοσιονοµικό χώρο -την
πραγµατική δυνατότητα δηλαδή, γι’ αυτό συζητάµε για τον δηµοσιονοµικό χώρο- και τα οικονοµικά περιθώρια να κάνουµε θετικές παρεµβάσεις υπέρ της κοινωνικής πλειονότητας. Ό,τι και
να λέγεται, όποιες ανακρίβειες, ψευδείς ειδήσεις, κορώνες και
τουφεκιές αποπροσανατολισµού επιχειρηθούν -και επιχειρήθηκαν αυτές τις µέρες, αλλά και κλείνοντας τη συζήτηση θα αναφέρω µερικές- στο τέλος της µέρας, µε τη θετική ψήφο σχεδόν
όλων των τµηµάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα κατοχυρωθεί αυτό το σηµαντικό θετικό βήµα. Θα είναι µία επόµενη µέρα
καλύτερη για την κοινωνική πλειονότητα, για την οικονοµία, για
την κοινωνία, για την ανάπτυξη.
Δεν θέλω να µπω στην ανάλυση -καθώς έχει ήδη γίνει αρκετή
και νοµίζω ότι θα υπάρξει κι άλλη- των ρυθµίσεων και των παρεµβάσεων που κάνουµε. Θέλω να πω ένα στοιχείο το οποίο νοµίζω
ότι είναι κρίσιµο. Οι ρυθµίσεις που αύριο θα είναι νόµος του κράτους –και µιλώ για τις ρυθµίσεις προς την εφορία, τα ταµεία και
τους δήµους- θα ξεµπλοκάρουν από τη µία πλευρά εκατοµµύρια
ανθρώπους και από την άλλη θα ενισχύσουν ταυτόχρονα τα κρατικά έσοδα, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους. Υπάρχει δηλαδή µία διπλή λειτουργία αυτών των ρυθµίσεων, που είναι
εξαιρετικά σηµαντική. Γι’ αυτό αναφέροµαι και στην κοινωνική
πλειονότητα και την κοινωνική συνοχή και την οικονοµία και την
ανάπτυξη.
Θα ήθελα να µιλήσω χαρακτηριστικά για µερικές ανακρίβειες,
που απ’ ό,τι κατάλαβα έχουν γραφτεί και στα διάφορα non paper,
ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τις χαρακτηρίζω ανακρίβειες, για να µην πω χειρότερα πράγµατα, γιατί νοµίζω ότι είναι
στην ουσία διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Ας ξεκινήσω λίγο µε ορισµένα θέµατα από τον τοµέα του
ασφαλιστικού συστήµατος. Θέλω να καταλάβω κάτι. Άλλαξε κάτι
στις συντάξεις της χηρείας, µέχρι αυτή τη στιγµή που µιλάµε, σε
πραγµατικό επίπεδο; Υπήρξε κάποια περικοπή; Όχι. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Μέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει τίποτα, διότι
ό,τι προβλεπόταν ως µέτρο που αναγκαστήκαµε να πάρουµε κάποια συγκεκριµένη στιγµή, θα άρχιζε να ισχύει από εδώ και στο
εξής, στο παρά πέντε. Γιατί όπως έχω εξηγήσει στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση κυρίως, εµείς έχουµε σχέδιο, αυτό το είχαµε στοχεύσει και κάναµε πολύ συγκεκριµένη δουλειά για να το πετύχουµε.
Στο τέλος της µέρας οι συντάξεις χηρείας σε µέσο όρο, αυξάνονται από 428 ευρώ στα 545 ευρώ, περίπου 27%. Επίσης και τα
τέκνα, ανεξαρτήτως αν σπουδάζουν ή όχι, θα παίρνουν αυτές τις
συντάξεις. Άρα ό,τι και να λέγεται γι’ αυτό, αυτή είναι η πραγµα-
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τικότητα είτε την καταλαβαίνει κάποιος είτε όχι.
Δεύτερον, µας λένε πολύ συστηµατικά ότι πληρώνουµε αυτά
που δηµιούργησε η Κυβέρνηση σε αυτή την τετραετία, αυτή η
καταστροφική δήθεν διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούµε λιγάκι τι
ισχύει σε σχέση µε τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία. Από την
έκθεση του ΚΕΑΟ δεν αποδεικνύεται ότι το 96% των οφειλετών
είχαν οφειλές πριν από το 2015; Επαναλαµβάνω, το 96% των
οφειλών είναι πριν από το 2015.
Προσθέσαµε εµείς κάτι σε αυτό το χρονικό διάστηµα; Δεν προσθέσαµε. Προστέθηκαν κάποιες οφειλές; Προστέθηκαν. Αν δεν
πεις, όµως, ότι το βασικό κοµµάτι, το 96% είναι πριν από το 2015,
δεν λες όλη την πραγµατικότητα. Προσπαθείς να πεις, δηλαδή,
ότι όλη η καταστροφή έγινε στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό συνδέεται µε το γνωστό σενάριο του 2014, που θα είχαµε
εκτοξευτεί στο αναπτυξιακό επίπεδο, όλα θα γίνονταν καλά, όλα
θα πήγαιναν πρίµα, µέχρι που ήρθε -µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, θυµίζω- η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, λοιπόν συµβαίνει µε τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Δεύτερη πραγµατικότητα. Λέτε σωρηδόν ότι µε τους επανυπολογισµούς, µε βάση το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, µε βάση τον
ν.4387/2016 -µάλιστα ο κ. Βρούτσης είπε ολόκληρο το ψέµα- θα
κοπούν οι νέες συντάξεις 35%. Εντάξει, να λέµε υπερβολές, αλλά
αυτά έχουν ένα όριο.
Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Θα υπάρχουν περικοπές
κάποιων στους νέους επανυπολογισµούς κάποιων συντάξεων σε
σύγκριση µε τις προηγούµενες; Ναι, θα υπάρχουν, ιδιαίτερα στις
πιο ψηλές. Όµως στις µέσες συντάξεις γήρατος και αναπηρίας
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ τα νούµερα είναι σχεδόν ίδια, δηλαδή 728,21 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις παλαιότερες διατάξεις
του ν.4387/2016 και 722,23 ευρώ µε τις διατάξεις του ν.4387/
2016.
Υπάρχει µία µικρή διαφορά. Στις δε συντάξεις αναπηρίας του
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, µε τις παλαιότερες διατάξεις ο µέσος όρος ήταν
500,81 ευρώ και µε τις νεότερες διατάξεις 527,91 ευρώ. Δεν κάναµε τροµερές αυξήσεις, αλλά δεν µειώσαµε, δεν προσθέσαµε
στον βασικό κορµό νέες µειώσεις.
Πάµε παρακάτω. Πόσες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις; Δηλαδή,
έχει δοθεί ένα non paper διακοσίων πενήντα χιλιάδων. Το λέτε,
το ξαναλέτε και δεν στηρίζεται πουθενά. Εµείς, όντως, παραλάβαµε τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις εκκρεµότητες. Οι περισσότερες από αυτές ήταν οι κύριες
συντάξεις, δηλαδή εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δύο, εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι δύο οι επικουρικές και εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τα εφάπαξ.
Τις µειώσαµε, όσον αφορά τις ληξιπρόθεσµες πλην δηµοσίου
και διεθνών και ανελαστικών -και θα εξηγήσω για αυτό- κατά
71%. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, από 1-1-2015 έως 31-3-2019
που υπάρχουν στοιχεία, έχουµε αποπληρώσει οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι υποθέσεις συνταξιοδοτικών παροχών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και µην επαναλαµβάνετε αυτό το οποίο έχει γραφτεί στο non paper και είναι λάθος.
Ελέγξτε το.
Πάω παρακάτω. Έχουν ειπωθεί και άλλα πράγµατα. Θα περάσω λίγο και στο πεδίο της οικονοµίας. Έχω ακούσει πολλά για
το εισόδηµα των εργαζοµένων, τι έχει συµβεί σε αυτά τα χρόνια.
Θέλω να πω το εξής. Έκανε και µία συζήτηση για το χρέος, αµέσως πιο πριν, ο κ. Κρεµαστινός. Εγώ θα συµφωνήσω ότι οι προοπτικές της χώρας εξαρτώνται από το ποια είναι η βιωσιµότητα
του χρέους. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Κρεµαστινός, που πριν
από λίγο κατέβηκε από το Βήµα, ότι το νούµερο 182%, που πράγµατι είναι ακριβές ως ποσοστό στο ΑΕΠ, προκύπτει από αυτό
που είχαµε πει -και είχαµε προϋπολογίσει- στη συζήτηση του
προϋπολογισµού, από το µαξιλάρι ασφαλείας που έχουµε δηµιουργήσει και είναι κοντά στα 31 δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτό υπάρχει αυτό.
Ποιες είναι οι προβλέψεις; Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δεν είναι ότι το 2024 θα είναι 143% και οι προβλέψεις του ESM δεν είναι ότι θα πέσει κατά 55 εκατοστιαίες
µονάδες µέχρι το 2060; Και δεν είναι γεγονός ότι έχουµε έναν
ελεύθερο διάδροµο για δέκα-δεκαπέντε χρόνια, στον οποίο η
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πραγµατική συζήτηση είναι τι θα κάνουµε ως πολιτεία, ως ελληνική κοινωνία, ως ελληνική οικονοµία αυτά τα χρόνια;
Πάντως την περίοδο 2014 - 2018 το εισόδηµα της εξαρτηµένης
εργασίας των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5,9%, κυρίως λόγω
της αύξησης της απασχόλησης, ενώ ανά µισθωτό το διάστηµα
2017 - 2018 είχαµε 2% παραπάνω. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω να σηµειώσω και κάτι ακόµα -και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- σε σχέση µε τις επενδύσεις. Επειδή είναι πάρα πολύ µεγάλη αυτή η συζήτηση να πω, αν µου επιτρέπετε, πολύ γρήγορα
δύο πράγµατα:
Υπάρχει πράγµατι µία προσωρινή κάµψη του όγκου των επενδύσεων του 2018. Έχει τους λόγους της, τους οποίους δεν προλαβαίνω να εξηγήσω. Όµως, σε σχέση µε το 2014 είναι αυξηµένες κατά 12,3%. Για το 2019 –όχι εµείς, διεθνείς οργανισµοίπροβλέπουν αύξηση, άνοδο πάνω από 10% του όγκου των επενδύσεων. Όσον αφορά δε τις ξένες άµεσες επενδύσεις, αυτές αυξήθηκαν κατά 70%-78% στο διάστηµα 2014-2018 και 10% στο
πρώτο τρίµηνο του 2019, υπολογισµένο σε ετήσια βάση.
Βεβαίως, έχουµε µία πολύ συγκεκριµένη προσδοκία αύξησης
των επενδύσεων µέσα στο 2019, µε µεγάλες επενδύσεις, όπως
είναι το Ελληνικό. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουµε, πρέπει να
τελειώσει ο διαγωνισµός για το καζίνο, γιατί αυτό είναι που εµποδίζει να ξεκινήσει αυτή η επένδυση. Έτσι είµαστε µπροστά σε
αυτή την εξέλιξη.
Κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας τα εξής: Η πιο ακραία εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώµη µου, εκδοχή και εντελώς αποκαλυπτική των προθέσεων της Νέας Δηµοκρατίας για τη
νέα διακυβέρνηση, όπως την οραµατίζονται και την φαντασιώνονται, είναι η παρέµβαση Μητσοτάκη χτες για το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Τι είπε ο άνθρωπος; Είπε: «Δεν θα είχα καµµία αντίρρηση να
δοκιµάσουµε ένα µεγάλο νοσοκοµείο της Αθήνας να διοικηθεί σε
σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα...», πολύ ωραία, «...µία µακροχρόνια σύµβαση µε ξεκάθαρα µετρήσιµα αποτελέσµατα. Ξέρω
ότι θα βγουν τώρα τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και θα πουν ότι ιδιωτικοποιώ την υγεία και όλες αυτές τις σαχλαµάρες».
Και προσθέτει παρακάτω: «Τι, µας ενοχλεί παραδείγµατος
χάριν αντί να αγοράζουµε εµείς, ως κράτος, µαγνητικούς τοµογράφους να συνεργαζόµαστε µε µία εταιρεία και να αγοράζουµε
όχι µαγνητικούς τοµογράφους, αλλά τις υπηρεσίες; Σε αυτή δε
τη δοµή θα εργάζονται δηµόσιοι υπάλληλοι».
Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρετε τι µας λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, µε αυτό
κλείνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τι µας λέει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης; Διάλυση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Πηγαίνετε σε όλον τον κόσµο, σε
όποια χώρα του κόσµου θέλετε και πείτε µου εάν αυτό δεν είναι
ευθεία βολή κατά της όποιας δυνατότητας των ανθρώπων να
έχουν ισότιµη και καθολική πρόσβαση στην υγεία. Άλλα σχέδια
έχει ο κ. Μητσοτάκης, άλλα deal ετοιµάζει ο κ. Μητσοτάκης, µόνο
που δεν θα του το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Είµαι απολύτως
βέβαιος για αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν βέβαια λειτουργούσα, όπως η αγαπηµένη µας συνάδελφος κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα σας απαντούσα, κύριε Μαντά. Δεν το κάνω, γιατί
υπάρχει ολοκληρωµένη απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παυλίδη, έχετε τον λόγο µε σχετική ανοχή και εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Καληµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν ξέρω τι σηµασία έχει η αριθµολαγνεία, η απαρίθµηση µεγεθών, ποσοστών και συγκρίσεων όταν βρίσκεσαι σε ένα καθεστώς εποπτείας, δηµοσιονοµικής προσαρµογής και, πολύ
περισσότερο στο παρελθόν, µνηµονίων.
Νοµίζω ότι είναι µία λάθος πρακτική και λάθος προσέγγιση
γιατί δείχνει µία ψεύτικη εικόνα. Ακόµα περισσότερο δείχνει µία
ψεύτικη εικόνα η σύγκριση µεγεθών, ποσοστών και αριθµών όταν
δεν υπάρχει δηµοσιονοµική συνέπεια. Δεν καταλαβαίνω τι σηµασία έχει να ρίξεις τον ΦΠΑ 1%, όταν δεν έχεις πιάσει τον στόχο.
Η οικονοµική αξιοπιστία δυστυχώς είναι ο αναγκαστικός διάδροµος υλοποίησης των υποχρεώσεων της χώρας για να µην
οδηγηθεί σε νέα µέτρα και σε νέα µνηµόνια. Η υλοποίηση των
συµφωνιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση µαζί µε το οικονοµικό
συµµάζεµα, το πιάσιµο των στόχων του πλεονάσµατος και την
ισορροπία του συστήµατος, για το άνοιγµα του δηµοσιονοµικού
χώρου, για επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική και για παραγωγή
τελικά άλλου µείγµατος πολιτικής µακριά από τη λιτότητα.
Όλα αυτά απαιτούν πολιτικό σχεδιασµό µε ρεαλιστικές οικονοµικές πολιτικές. Οι αξιολογήσεις, η έξοδος από τα µνηµόνια,
η έξοδος στις αγορές, η κατάργηση ήδη ψηφισµένων αρνητικών
µέτρων, η ψήφιση µόνιµων θετικών οικονοµικών µέτρων ήταν και
είναι προϊόν τέτοιου σχεδιασµού.
Συζητάµε για το αν µειώθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ το 2014,
όταν οι στόχοι δεν πιάστηκαν, που αναγκαστικά θα οδηγούσαν
σε νέα µέτρα και σε νέα αύξηση του ΦΠΑ ή σε νέα αύξηση έµµεσων φόρων ή σε νέα αύξηση άµεσων φόρων. Δεν θα έπρεπε,
όταν δεν πιάνεις τον στόχο, να µπεις σε µία λογική νέας φορολόγησης για να µπορέσεις να πιάσεις τον νέο στόχο, ώστε να
µπορείς µετά να ξανακάνεις µειώσεις;
Είναι ένας φαύλος κύκλος και είναι χαζό να µιλάµε για αριθµούς και να συγκρίνουµε αριθµούς, µειώσεις και αυξήσεις, πριν
από όλα, όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση να υλοποιείς τη δηµοσιονοµική σου συνέπεια και να είσαι δηµοσιονοµικά αξιόπιστος. Την εµπειρία του 2014 την ξέρετε πολύ καλά,
εκτός στόχων προγράµµατος, εκτός αξιολογήσεων, εντός µνηµονίων.
Ξαφνικά ρίχνετε κροκοδείλια δάκρυα για τους συνταξιούχους.
Να σας θυµίσω µερικούς νόµους, τον ν.3845/2010, τον ν.3863/
2010, τον ν.3865/2010, τον ν.3869/2011, τον ν.4024/2011, τον ν.
4046/2012 και τον ν.4093/2012. Από το 2010 µέχρι το 2014 τι να
πρωτοθυµηθεί κανείς; Κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, µείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων, κατάργηση επιδοµάτων δώρου, ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές.
Ξαφνικά, εκτός των συνταξιούχων, έχετε και µία άλλη κατηγορία αγάπης και ευαισθησίας, τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Επειδή και εγώ τυγχάνω ελεύθερος επαγγελµατίας για να σας
θυµίσω µερικά πράγµατα. Εσείς δεν ήσασταν που καταργήσατε
το αφορολόγητο στους ελεύθερους επαγγελµατίες; Εσείς δεν
ήσασταν που εφαρµόσατε το αυτόφωρο για 5.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές;
Θυµάµαι πολλούς συναδέλφους µου που χρωστούσαν πάνω
από 5.000 ευρώ στο πρώην ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕΕ και φοβόντουσαν
όταν τρώγανε µια κλήση στην τροχαία αν θα τους βρει στο κοµπιούτερ και θα τους πάει κατευθείαν στον εισαγγελέα. Ή τα ξεχάσαµε όλα αυτά;
Το διαρκές αυτόφωρο και τις µηνύσεις από τις εφορίες για
χρέη τα ξεχάσαµε; Εκατοντάδες ποινικές διώξεις και συλλήψεις;
Ποιος άδειασε, αλήθεια, τα πινάκια των δικαστηρίων από τα αυτόφωρα; Ποιος έδωσε ποινική αµνηστία σε χιλιάδες οφειλέτες
που είχαν καταδικαστεί µε τον νόµο-τέρας Βενιζέλου - Σαµαρά;
Ποιος κατήργησε το διαρκές αυτόφωρο; Ποιος κατήργησε τις
ποινές για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και στο
ΕΤΑΑ; Πόσο κοντή µνήµη, αλήθεια, νοµίζετε ότι έχει αυτός είναι
ο ελληνικός λαός;
Για να µην πιάσω τον βαθύ πόνο σας για τη νεολαία που µεταναστεύει. Περιµένετε στα αλήθεια να µην µεταναστεύσει ο νέος
όταν επτά στους δέκα νέους τους καταντήσατε ανέργους, όταν
ψηφίζετε τον υποκατώτατο µισθό της ντροπής για τους νέους
κάτω από είκοσι πέντε ετών, όταν ο νέος αυτοαπασχολούµενος
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δικηγόρος, γιατρός, ο νέος επιστήµονας ή ο νέος µηχανικός είχε
µεγαλύτερη εισφορά στο σύστηµα από ό,τι είχε ο παλαιότερος
µε βάση το πριν το 1994 και το µετά το 1994; Αυτή ήταν η πολιτική της απέναντι στην νεολαία και στην απασχόληση της;
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε, δεν θέλετε, είναι
το πραγµατικό πεδίο των συγκρούσεων. Γι’ αυτό συνειδητά -δεν
σας ξεφεύγει- επιλέγετε την τακτική της κλειδαρότρυπας, της
παραπολιτικής, των fake news και του κιτρινισµού, γιατί χωρίς
αυτή την τακτική είστε αναγκασµένοι να ξεδιπλώσετε -και το κάνετε ήδη, ο κ. Μητσοτάκης όταν αναγκαστικά πρέπει να µιλήσει
για την πολιτική τού φεύγουν πάρα πολλά- τη βαθιά αντιδραστική, αντικοινωνική και αντιλαϊκή πολιτική σας που θεωρεί πολυτέλεια τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που υποστηρίζει την επαναφορά στη µνηµονιακή δέσµευση 5 προς 1 για τις προσλήψεις,
που ευαγγελίζεται υπέρβαση του οκταώρου και της πενθήµερης
εργασίας.
Αυτές είναι δύο διαφορετικές πολιτικές. Αυτοί είναι δύο διαφορετικοί κόσµοι που θα συγκρουστούν και συγκρούονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εδώ θα κριθείτε και εδώ θα χάσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής. Θα πάρουν τον λόγο οι δύο Υπουργοί, η κ. Αχτσιόγλου
και ο κ. Τσακαλώτος, όταν έρθει. Θα ρωτήσω µετά όλους τους
εισηγητές, πλην του κ. Βρούτση που έκανε τη δευτερολογία του,
αν θέλουν να δευτερολογήσουν για πέντε λεπτά. Είµαστε εν αναµονή της κ. Γεννηµατά, γιατί είχαµε µία πληροφόρηση ότι θα µιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Από τον κατάλογο µένουν άλλοι οµιλητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, ολοκληρώσαµε
τον κατάλογο. Αποµένει µόνο ο κ. Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος
είναι στη Διάσκεψη. Εάν έρθει πριν κλείσει και το νοµοσχέδιο,
βεβαίως θα του δοθεί ο λόγος.
Εποµένως, κ. Αχτσιόγλου, εσείς έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η δικιά µου πρόθεση ήταν
να µιλήσω µετά την κ. Γεννηµατά για να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, η κ. Γεννηµατά
είναι αρχηγός και µιλάει όποτε έρχεται κάθε αρχηγός. Η σειρά
είναι όπως σας την είπα µε βάση τον Κανονισµό της Βουλής και
αρκετά τράβηξα τις οµιλίες των συναδέλφων δέκα λεπτά αντί για
πέντε για να προσέλθετε στην Αίθουσα.
Παρακαλώ, ελάτε στο Βήµα. Ο χρόνος σας, γιατί το νοµοσχέδιο είναι επείγον, είναι δώδεκα λεπτά. Θα σας βάλω δεκαοκτώ
λεπτά, διότι εκτιµώ ότι πρέπει να απαντήσετε σε αρκετά πράγµατα που έχουν ακουστεί.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που πρόκειται να δώσει ανάσα σε περισσότερους από πέντε
εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Είναι το νοµοσχέδιο για τις εκατόν
είκοσι δόσεις, µε το οποίο εκατοµµύρια συµπολίτες µας θα ελαφρυνθούν οριστικά από τα βάρη και τα χρέη που σώρευσαν αφ’
ενός λόγω της δραστικής µείωσης των εισοδηµάτων τους, ιδίως
την περίοδο της κρίσης, αφ’ ετέρου λόγω ανορθολογικών ρυθµίσεων που ίσχυαν κυρίως στο ασφαλιστικό µέχρι τη µεταρρύθµιση του 2016.
Συζητήσαµε, όµως και δύο εξαιρετικά κρίσιµες τροπολογίες,
δύο εξαιρετικά κρίσιµες ρυθµίσεις για τη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση και στα τρόφιµα και για την νέα µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη, µέτρα µόνιµα, µέτρα που ενισχύουν ουσιωδώς το εισόδηµα
των συνταξιούχων και των νοικοκυριών, µέτρα αναγκαία που
υποστηρίζουν όσους σήκωσαν τα βάρη της λιτότητας, µέτρα
άµεσα εφαρµόσιµα καθώς τόσο η καταβολή της δέκατης τρίτης
σύνταξης όσο και η µείωση του ΦΠΑ θα λάβουν χώρα την αµέσως επόµενη εβδοµάδα, δηλαδή αµέσως µετά την ψήφιση του
νόµου.
Τις ηµέρες που συζητάµε εδώ ακούω την Αξιωµατική Αντιπο-
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λίτευση και τον αρµόδιο τοµεάρχη της -δυστυχώς δεν µπόρεσε
να είναι εδώ για να γίνει και πιο ζωντανή αυτή η συζήτηση- να κάνουν τα πάντα προκειµένου να µη συζητηθεί η ουσία των ρυθµίσεων για τις οποίες εξάλλου υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική
διαδικασία: από το να πετάνε την µπάλα στην εξέδρα µέχρι να
εκτοξεύουν ανυπόστατες καταγγελίες για να θολώσουν τα νερά.
Τα όσα είπε ο κ. Βρούτσης δεν θα µείνουν αναπάντητα, θα τα
απαντήσω και σήµερα, όπως τα απάντησα και στη συζήτηση για
την ψήφο εµπιστοσύνης, όπως τα απάντησα και την Δευτέρα.
Όµως, να µη θεωρεί ο κ. Βρούτσης ή τα στελέχη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να αποπροσανατολίσουν εµάς, την κ. Παπανάτσιου, τον κ. Πετρόπουλο από
την ουσία αυτού του νοµοσχεδίου, που είναι, όπως είπα, η ελάφρυνση των εκατοµµυρίων συµπολιτών µας από τα βάρη µέσω
του σχήµατος των εκατόν είκοσι δόσεων αλλά και η ενίσχυση της
µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας µέσα από τα µέτρα της µείωσης του ΦΠΑ και της νέας δέκατης τρίτης σύνταξης.
Δεν µπορούν, λοιπόν, να µας αποπροσανατολίσουν ούτε εµάς,
ούτε φαντάζοµαι και τον ελληνικό λαό, ο οποίος βασικά ενδιαφέρεται για τα µέτρα που πρόκειται να τον ελαφρύνουν. Όσες
εντυπώσεις και αν προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν δεν µπορούν να µας αποπροσανατολίσουν, διότι τόσο η µείωση του ΦΠΑ
είναι πια γεγονός, θα είναι γεγονός µέσα σε λίγες ώρες δηλαδή,
όσο και η νέα δέκατη τρίτη σύνταξη θα είναι και αυτή γεγονός
και δεδοµένο και δεν µπορεί αυτό να αποµειωθεί στο ελάχιστο.
Και νοµίζω ότι για αυτό στο τέλος της µέρας και οι Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα υπερψηφίσουν αυτές τις διατάξεις, διότι αντιλαµβάνονται και τη µεγάλη σηµασία που έχουν
για την ανακούφιση των νοικοκυριών αλλά και γιατί θα ήταν αδύνατο να αντιµετωπίσουν την κοινωνική αντίδραση που θα είχε η
καταψήφισή τους.
Επιτρέψτε µου, όµως, να έρθω στο ζήτηµα που µας απασχόλησε και τις προηγούµενες µέρες αναφορικά µε το θέµα της
επταήµερης εργασίας. Πριν λίγες µέρες ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε ξεκάθαρα στη διακαναλική συνέντευξη και µάλιστα χωρίς να τον πιέσει κανείς, δεν ερωτήθηκε
για αυτό το ζήτηµα, για εντελώς άλλο ζήτηµα είχε ρωτηθεί, από
µόνος του και ελεύθερα µίλησε για θέσπιση επταήµερης εργασίας. Νοµίζω ότι όποιος έχει σαφή εικόνα και τον άκουσε έχει
βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Έκτοτε προσπαθούν οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων, µε δήθεν αποκαλύψεις, µε νέες δηλώσεις να δικαιολογήσουν όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης και να τον υπερασπιστούν. Τους κατανοώ. Είναι µία δύσκολη αποστολή, αν δεν είναι µία αδύνατη αποστολή, διότι νοµίζω ότι στη συνείδηση του κόσµου έχει καταγραφεί αυτός ο
πολιτικός σχεδιασµός του κ. Μητσοτάκη για τη θέσπιση της
επταήµερης εργασίας και δεν είναι εξάλλου η µόνη βαθιά αντεργατική τοποθέτηση που ακούµε από το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης τα τελευταία χρόνια.
Αµέσως µόλις υπήρξαν οι πρώτες µεγάλες αντιδράσεις από
τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για την επταήµερη εργασία έσπευσαν οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να πουν κατ’
αρχάς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν εννοούσε την επταήµερη εργασία, αλλά εννοούσε την επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Η επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων, το είπα και προχθές,
υπάρχει εδώ και δεκαετίες στη χώρα είτε µιλάµε για επιχειρήσεις
που εκ της φύσεως τους λειτουργούν επταήµερο, όπως είναι η
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για παράδειγµα, όπως είναι τα ξενοδοχεία, όπως είναι τα µεγάλα εργοστάσια που δεν κλείνουν τις
τσιµινιέρες τους -είναι επταήµερη λειτουργία, πάντα ήταν έτσι,
εδώ και δεκαετίες ισχύει αυτό- και υπάρχει και η δυνατότητα και
άλλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επταήµερο. Αυτό προβλέπεται ήδη από το 1990, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό δεν µετατρέπει σε καµµία περίπτωση την εργασία των
εργαζοµένων σε επταήµερη. Δεν υπάρχει επταήµερο εργασίας
των εργαζοµένων. Δεν µετατρέπει η επταήµερη λειτουργία των
επιχειρήσεων την εργασία σε επταήµερη. Υπάρχουν βάρδιες και
τηρούνται κανονικά οι κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας για τα
ωράρια.
Δεν έπιασε, λοιπόν, νοµίζω αυτό το επιχείρηµα, γιατί αν ο κ.
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Μητσοτάκης ήθελε να µιλήσει για κάτι που ήδη ισχύει δεν θα µιλούσε για κάτι νέο, δεν θα µιλούσε για κάτι το οποίο χρειάζεται
ο ΣΥΡΙΖΑ να προσαρµοστεί και δεν το βλέπει και δεν προσαρµόζεται. Ο κ. Μητσοτάκης µίλησε για κάτι νέο, όχι για κάτι που
ισχύει εδώ και δεκαετίες στη χώρα, την επταήµερη λειτουργία
των επιχειρήσεων.
Εν συνεχεία επικαλέστηκαν την επιχείρηση «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»
και έφεραν στη δηµοσιότητα µία επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση λέγοντας µάλιστα ότι εγώ έχω εγκρίνει την επταήµερη εργασία. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε -τα είπα και προχθές- τα
εξής βασικά. Ο Υπουργός δεν εγκρίνει. Ούτε µπορεί ούτε επιτρέπεται ούτε θα ήταν ποτέ λογικό ο Υπουργός ή το κράτος να εγκρίνουν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δεν κάνουν
προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, δεν κάνουν ούτε κατασταλτικό έλεγχο νοµιµότητας των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Την ευθύνη για το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν τα µέρη. Αυτά
που κάνει το κράτος είναι να εισηγείται τους νόµους στη Βουλή
και εν συνεχεία µέσω του ελεγκτικού του σώµατος, του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας εν προκειµένω, να ελέγχει αν τηρείται η
εργατική νοµοθεσία, ο νόµος.
Πάντως -για τη συζήτηση- όσον αφορά την επιχείρηση «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», βγήκε και η ίδια η επιχείρηση και το είπε ότι στη
συλλογική επιχειρησιακή της σύµβαση -η οποία, προφανώς, δεν
φέρει καµµία δική µου υπογραφή, εξήγησα ότι αυτό που υποστηρίχθηκε δεν υφίσταται, οι συλλογικές συµβάσεις δεν υπογράφονται από τον Υπουργό- προβλέπεται το επταήµερο λειτουργίας της επιχείρησης και όχι προφανώς η επταήµερη εργασία
των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι θα οργανώσουν την εργασία
τους µε βάση τις βάρδιες και την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας. Εποµένως νοµίζω ότι ούτε αυτό το επιχείρηµα έπιασε.
Ήρθε στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης προχθές και ανέµιζε µια
συλλογική σύµβαση για τον τουρισµό, την οποία έχω επεκτείνει.
Μετά την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας προχωράµε στην επέκταση κλαδικών συλλογικών συµβάσεων που
καλύπτουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή καλύπτουν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου. Ήρθε, λοιπόν, στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης και ανέµιζε µια συλλογική σύµβαση εργασίας στον τουρισµό που έχω επεκτείνει, λέγοντας ότι µέσω αυτής νοµιµοποίησα
διά της πλαγίας την επταήµερη εργασία.
Του απάντησα µε τις βασικές αρχές του Εργατικού Δικαίου που νοµίζω ότι κάθε νοµικός γνωρίζει- ότι η απαγόρευση της
επταήµερης εργασίας είναι νόµος του κράτους και µάλιστα
αναγκαστικού δικαίου, πράγµα που σηµαίνει ότι τα µέρη δεν µπορούν να παρεκκλίνουν από αυτό που ορίζει ο νόµος, ακόµη και
αν το συµφωνήσουν. Τούτο σηµαίνει ότι αν σε µία συλλογική
σύµβαση εργασίας περιγράφεται ένας όρος, ο οποίος κάνει τα
πράγµατα χειρότερα για τους εργαζόµενους από αυτά που ορίζει ο νόµος, αυτός ο όρος είναι αυτοδικαίως άκυρος.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι ο Υπουργός δεν κάνει προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Δεν
επιτρέπεται αυτό, δεν θα ήταν λογικό, δεν θα ήταν και σύµφωνο
µε το Σύνταγµα. Αυτές είναι -νοµίζω- βασικές γνώσεις.
Από την πλευρά του το Υπουργείο Εργασίας, µε τον ελεγκτικό
µηχανισµό που διαθέτει, επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις
που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία. Και κατέθεσα εκείνη
την ηµέρα στα Πρακτικά πράξεις επιβολής προστίµου σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν επταήµερο τους εργαζοµένους τους
και που -όλως τυχαίως- ήταν και οι επιχειρήσεις του κλάδου για
τον οποίο ο κ. Βρούτσης κατήγγειλε τη συλλογική σύµβαση.
Διότι το ΣΕΠΕ επί των ηµερών µας λειτουργεί και επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρηµατίες που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις µε τον
κ. Μητσοτάκη.
Εντελώς επικουρικά, βέβαια, γιατί σας διευκρίνισα τις βασικές
αρχές, διαβάζοντας ολόκληρη τη συλλογική σύµβαση εργασίας,
που ανέµιζε ο κ. Βρούτσης για τον τουρισµό, διαπίστωσα και τα
εξής: Πρώτον, ότι η ίδια η συλλογική σύµβαση επαναλαµβάνει
ρητά στο άρθρο 6 όσα εγώ είχα ήδη πει µέσα στη Βουλή, ότι δηλαδή ευνοϊκότεροι όροι του νόµου που προβλέπονται στον νόµο
δεν θίγονται από αυτή -το λέει ρητά και η ίδια η συλλογική σύµβαση και πολλές συλλογικές συµβάσεις επαναλαµβάνουν αυτόν
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τον όρο- και, δεύτερον, ότι η συγκεκριµένη συλλογική σύµβαση
για τον τουρισµό έλεγε παρακάτω ότι διατηρεί σε ισχύ προηγούµενό της όρο που προβλέπει ρητά ότι η εργασία είναι πενθήµερη
και οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων
πρέπει να είναι συνεχόµενες. Εποµένως δεν ισχύει ότι η συγκεκριµένη κλαδική συλλογική σύµβαση έχει παράνοµο όρο σε
σχέση µε την παραβίαση του πενθήµερου.
Άρα ξαναλέω -εντελώς επικουρικά και εντελώς φιλικά, διότι
επαναλαµβάνω ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν κάνει προέλεγχο
νοµιµότητας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, δεν είναι
δουλειά του Υπουργού να το κάνει αυτό- ότι ο όρος της συγκεκριµένης σύµβασης για τα ξενοδοχεία τηρεί το πενθήµερο.
Ο κ. Βρούτσης µίλησε για λαθροχειρία εκείνη την ηµέρα, για
υποκρισία εκ µέρους µου. Δεν θα επιστρέψω αυτούς τους χαρακτηρισµούς. Θα πω µόνο ότι όταν κανείς θέλει να εξαπολύσει τέτοιου τύπου κατηγορίες στους πολιτικούς του αντιπάλους και να
χρησιµοποιήσει ύβρεις, την ώρα µάλιστα που αυτοί έχουν επιλέξει να πολιτεύονται σε ήπιους τόνους, θα πρέπει να διαβάζει όλα
τα άρθρα µιας σύµβασης, να συµβουλεύεται κάποιον εργατολόγο για το πώς ερµηνεύονται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ενίοτε να συζητά και µε κανέναν εργαζόµενο που τις
υπογράφει. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουµε όλοι όλα, δεν είναι
κακό αυτό, δεν πειράζει, αλλά είναι σηµαντικό να ξέρει κανείς ότι
η ερµηνεία των συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν είναι αυτή
στην οποία προβαίνει ο κ. Βρούτσης πολύ συχνά, προκειµένου
να αποδεικνύει πράγµατα που δεν αποδεικνύονται.
Ίσως τελικά να κατήργησε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ακριβώς επειδή δεν τις καταλάβαινε, διότι επί της υπουργίας του δεν ήταν ενεργές οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη
χώρα.
Επιστρέφω στην ουσία.
Η ουσία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι το πώς ερµηνεύσαµε τις διευκρινίσεις των δηλώσεων του κ. Μητσοτάκη. Η
ουσία είναι ότι το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας για τα εργασιακά, όπως και για το ασφαλιστικό, είναι βαθιά αντικοινωνικό
και αυτό το πρόγραµµα επιβεβαιώνεται, τόσο από τα πεπραγµένα της όσο ήταν στην κυβέρνηση όσο και από τη στάση της
ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Και επειδή λέτε ότι σας παρερµηνεύουµε, ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση, όταν µειώθηκε ο κατώτατος µισθός
κατά 22%; Ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση, όταν θεσπίστηκε ο υποκατώτατος µισθός; Ήσασταν ή δεν ήσασταν στη
συγκυβέρνηση, όταν ανεστάλη η λειτουργία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα; Ήσασταν ή δεν ήσασταν εκείνοι που
λέγατε ότι αυτά που προανέφερα ήταν αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, για να επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα; Ήσασταν ή δεν ήσασταν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όταν κάναµε
σκληρή διαπραγµάτευση µε τους δανειστές για να επαναφέρουµε τις συλλογικές συµβάσεις και λέγατε ότι αυτές είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς;
Εποµένως ποιον αδικούµε και για ποια µονταζιέρα µιλάµε και
ποιον παρερµηνεύουµε;
Και για να έρθω και στα τωρινά, για να µη µιλάω µόνο για τα
πεπραγµένα ως Κυβέρνηση, πόσες και ποιες από τις φιλεργατικές διατάξεις που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εργασίας τα τελευταία δυόµισι χρόνια στη Βουλή υπερψήφισε η Νέα Δηµοκρατία;
Ποιες και πόσες; Ψηφίσατε τη ρύθµιση για την προστασία των
εργαζοµένων στις εργολαβίες; Όχι. Ψηφίσατε τη ρύθµιση για τον
αποκλεισµό από το δηµόσιο χρήµα των κατ’ εξακολούθηση παραβατών της εργατικής νοµοθεσίας; Όχι. Ψηφίσατε τη ρύθµιση
για την προστασία των εργαζοµένων από την απλήρωτη εργασία;
Όχι. Θα ψηφίσετε τη ρύθµιση για το αιτιολογηµένο των απολύσεων που έχουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο; Διότι εγώ µόνο κριτική
ακούω από αυτή την πλευρά του Κοινοβουλίου για τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Άρα, ακριβώς τι µας λέτε; Ότι αδικούµε το φιλεργατικό σας
προφίλ, ότι παρερµηνεύουµε το φιλεργατικό σας προφίλ; Δεν
έχετε ψηφίσει βασικές φιλεργατικές διατάξεις, µεταξύ των
οποίων και η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας,
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που έφερε το Υπουργείο Εργασίας όλα αυτά τα τριάµισι χρόνια
σε αυτό το Κοινοβούλιο. Και µετά µιλάτε για µονταζιέρες;
Για όποια νοµοθετική ρύθµιση φέρνουµε για την προστασία
των εργαζοµένων σε αυτό το Κοινοβούλιο -όποια νοµοθετική
ρύθµιση- η αντιπολιτευτική γραµµή είναι µια verbatim επανάληψη
των θέσεων του ΣΕΒ. Τι είπε ο ΣΕΒ για το αιτιολογηµένο των
απολύσεων; Το ίδιο ακούω και από τη Νέα Δηµοκρατία. Τι είπε ο
ΣΕΒ για τις εργολαβίες; Το ίδιο λέει η Νέα Δηµοκρατία. Τι είπε ο
ΣΕΒ για τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία; Το ίδιο λέει και η
Νέα Δηµοκρατία. Τι είπε ο ΣΕΒ για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών; Το ίδιο λέει και
η Νέα Δηµοκρατία.
Άρα ποια ακριβώς είναι η παρερµηνεία εδώ πέρα; Το πρόβληµά σας είναι ότι το πρόγραµµά σας, όπως και τα πεπραγµένα
σας, έχουν σαφές πρόσηµο. Είναι εις βάρος του κόσµου της εργασίας, είναι εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας και είναι
υπέρ της οικονοµικής ελίτ αυτού του τόπου. Αυτό είναι το ζήτηµα
και αυτό έχει πια καταγραφεί στη συνείδηση του κόσµου, όσες
φιλότιµες -αλλά ρητορικές πάντα- προσπάθειες και αν κάνετε,
προκειµένου να υπερασπιστείτε τα όσα είπε ο Πρόεδρος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ας έρθω όµως και στο ασφαλιστικό.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε γίνονται δύο πολύ σηµαντικά
βήµατα για την ελάφρυνση των ασφαλισµένων και την ενίσχυση
των συνταξιούχων. Το ένα αφορά το σχήµα των εκατόν είκοσι
δόσεων, µε το οποίο οι ασφαλισµένοι µπορούν οριστικά να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος και το άλλο αφορά τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Λέω ότι µπορούν οι ασφαλισµένοι οριστικά να απαλλαγούν
από τα βάρη του παρελθόντος, γιατί έχει δύο καινοτόµα στοιχεία
αυτό το σύστηµα. Πρώτον, είναι ανοιχτό για όλους όσοι χρωστούν, δεν έχει κριτήρια δηλαδή για να ενταχθούν στη ρύθµιση
οι ασφαλισµένοι που οφείλουν και, δεύτερον, για πρώτη φορά
προβλέπει και κούρεµα βασικής οφειλής, κούρεµα κεφαλαίου
δηλαδή.
Επιπλέον, αυτό το σχήµα δίνει τη δυνατότητα σε ογδόντα χιλιάδες συµπολίτες µας, που είναι εγκλωβισµένοι και µέχρι χθες
δεν µπορούσαν να λάβουν σύνταξη λόγω του χρέους που έχουν
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, να κουρέψουν το χρέος τους, να
λάβουν σύνταξη και να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε βάθος χρόνου µέσω µιας µικρής παρακράτησης από τη σύνταξη.
Είναι µια ρύθµιση που, πραγµατικά, πρόκειται να ανακουφίσει
πάρα πολύ κόσµο, ο οποίος µέχρι χθες δεν είχε ούτε κάποιο εισόδηµα ούτε κάποια προοπτική.
Από την άλλη, στο νοµοσχέδιο εισάγουµε τη ρύθµιση για αυτή
τη νέα δέκατη τρίτη σύνταξη που θα χορηγηθεί στο σύνολο των
δυόµισι εκατοµµυρίων συνταξιούχων της χώρας. Επαναλαµβάνω
ότι είναι ένα µέτρο µόνιµο, δεν είναι µια εφάπαξ παροχή, είναι
µια σύνταξη που προστίθεται στο εισόδηµα των συνταξιούχων
και το αυξάνει σε σταθερή βάση.
Υποστήριξα και προχθές ότι η χορήγηση σε µόνιµη βάση της
νέας δέκατης τρίτης σύνταξης είναι ασφαλώς αποτέλεσµα της
θετικής πορείας των οικονοµικών, της θετικής πορείας της οικονοµίας, της ανάταξης των δηµοσίων οικονοµικών. Είναι όµως και
αποτέλεσµα της πολύ µεγάλης προσπάθειας που κάνουµε από
το 2016 για την ανάταξη του δηµοσίου συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης, ένα σύστηµα που το παραλάβαµε στα όρια της κατάρρευσης, βαθιά ελλειµµατικό, µε 1.100.000.000 ευρώ έλλειµµα, µε τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις -θα επανέλθω
σε αυτό το ζήτηµα- και µε άπειρες πελατειακές αδιαφανείς ρυθµίσεις, οι οποίες δεν µπορούσαν να έχουν ένα καθαρό σύστηµα
για το τι ισχύει σε σχέση µε τον υπολογισµό των εισφορών και
των παροχών των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Κάναµε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2016. Αυτή η µεταρρύθµιση αποδίδει καρπούς, ήδη το σύστηµα έχει µετατραπεί
από ελλειµµατικό σε πλεονασµατικό.
Μέσω αυτών προβαίνουµε σε διαρκείς ρυθµίσεις ελάφρυνσης
των ασφαλισµένων, χάρη σε αυτή την καλή λειτουργία του συστήµατος προστατεύσαµε τις καταβαλλόµενες συντάξεις για το
2019, παρά τις αντίθετες απαιτήσεις, όπως ξέρετε, κυρίως του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και σήµερα µπορούµε και χάρη
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σ’ αυτή την εξέλιξη να προβούµε στη χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Στη συζήτηση που κάνουµε αυτές τις µέρες στη Βουλή ο αρµόδιος τοµεάρχης της Νέας Δηµοκρατίας αµφισβήτησε ευθέως
τόσο το ζήτηµα των χρεών των ασφαλισµένων όσο και το ζήτηµα
των εκκρεµών απλήρωτων συντάξεων που µας έδωσαν. Ευτυχώς
δεν αµφισβήτησε τις δώδεκα οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που έκαναν την περίοδο 2010 - 2014. Αυτές δεν τις αµφισβήτησε. Μίλησε, λοιπόν, και πάλι και έκανε λόγο για λαθροχειρία, για ακραία υποκρισία, για ψέµατα κ.λπ..
Ας δούµε, λοιπόν, τις λαθροχειρίες. Ο κ. Βρούτσης τη Δευτέρα
παρουσίασε ένα έγγραφο στη Βουλή για να πει ότι εγώ λέω ψέµατα ότι µας άφησε τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις,
διότι η απάντηση τού τότε Υπουργού Στρατούλη σε σχετική ερώτηση, αναφορικά µε τις εκκρεµότητες που υπήρχαν στις αρχές
του 2015, ήταν ότι οι εκκρεµότητες αυτές ήταν περίπου πενήντα
χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επιτρέψτε µου να τελειώσω το επιχείρηµα.
Θα πω πολύ ευγενικά ότι το έγγραφο που έδειξε ο κ. Βρούτσης ήταν κάπως επιλεκτικό, διότι και το ίδιο το έγγραφο έλεγε
ρητά ότι αυτές οι εκκρεµότητες των πενήντα έξι χιλιάδων -αν δεν
κάνω λάθος- δεν αφορούν το σύνολο των εκκρεµών συντάξεων
στη χώρα, αλλά αφορούν µόνο τις απλές κύριες συντάξεις του
ΙΚΑ.
Ένας Υπουργός, όµως, δεν είναι αρµόδιος µόνο για τις απλές
κύριες συντάξεις του ΙΚΑ. Είναι αρµόδιος και για τις συντάξεις
όλων των υπολοίπων ταµείων -που τότε δεν είχαν ενοποιηθεί σε
ένα- είναι αρµόδιος και για τις επικουρικές συντάξεις, είναι αρµόδιος και για τα εφάπαξ, είναι αρµόδιος και για τις µη απλές
συντάξεις, διαδοχικές κ.λπ.. Άρα το έγγραφο που παρουσίασε
εδώ για να πει ότι ο ίδιος παρέδωσε εκκρεµότητες πενήντα πέντε
χιλιάδων, ήταν το λιγότερο επιλεκτικό.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Και καταθέτω εδώ στα Πρακτικά
την επίσηµη απάντηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας
αναφορικά µε τις εκκρεµότητες στα τέλη του 2014.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στα τέλη του 2014 οι κύριες συντάξεις σε εκκρεµότητα ήταν
εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα µία. Οι επικουρικές
συντάξεις σε εκκρεµότητα ήταν εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες
πεντακόσιες πενήντα. Τα εφάπαξ σε εκκρεµότητα ήταν πενήντα
πέντε χιλιάδες εξακόσια. Και σε αυτές προφανώς προσθέτουµε
και τις εκκρεµείς συντάξεις του δηµοσίου. Το σύνολο είναι κάτι
λιγότερο από τετρακόσιες χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Για µια ακόµη φορά δεν θα επιστρέψω τους χαρακτηρισµούς
περί λαθροχειριών κ.λπ.. Θα πω µόνο ένα, µία κλασική αρχή του
Ρωµαϊκού Δικαίου, ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν νοµιµοποιείται να
προβάλλει την ιδία αυτής ανηθικότητα.
Είπε, όµως, ο κ. Βρούτσης και για τις οφειλές των ασφαλισµένων, τις οποίες ρυθµίζουµε µε τις εκατόν είκοσι δόσεις. Είπατε
ότι το χρέος εκτινάχθηκε επί των ηµερών µας λόγω του εισφοροληστρικού νόµου Κατρούγκαλου. Για µια ακόµη φορά µία εξαιρετικά επιλεκτική ανάγνωση της πραγµατικότητας;
Το συνολικό χρέος των ασφαλισµένων που δηµιουργήθηκε
µέχρι τα τέλη του 2015 ήταν 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε
πόσες είναι οι νέες οφειλές; Είναι 1,8 δισεκατοµµύριο. Από τότε
που θυµάµαι µαθηµατικά, το 1,8 δισεκατοµµύριο είναι συγκριτικά
σηµαντικά λιγότερο από τα 30 δισεκατοµµύρια. Άρα το 95% των
οφειλών και πλέον αφορά οφειλές που για πρώτη φορά δηµιουργήθηκαν πριν το 2015. Αυτές τις οφειλές ρυθµίζουµε µε τις εκατόν είκοσι δόσεις. Πληγές του παρελθόντος κλείνουµε. Και τον
ευνοϊκό χαρακτήρα αυτής της ρύθµισης δεν µπορείτε να τον αµφισβητήσετε και γι’ αυτό στο τέλος θα την υπερψηφίσετε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές νοµίζω ότι η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσπαθεί επίµονα να στρέψει την
προσοχή µακριά από την νέα δέκατη τρίτη σύνταξη µε αντιπερισπασµούς, µε ανυπόστατες κατηγορίες και άλλοτε µε υποτίµηση. Ο κ. Μητσοτάκης επιµένει καθηµερινά -το έκανε και τις
προηγούµενες µέρες- να χαρακτηρίζει τη νέα δέκατη τρίτη σύνταξη ως επίδοµα ευρωεκλογών. Λέει ότι είναι ξεδιάντροπο και
ότι δίνεται µε στόχο την εξαγορά των συνταξιούχων. Θεωρώ ότι
δεν υπάρχουν πιο προσβλητικές αναφορές για τους συνταξιούχους απ’ αυτές, γιατί ουσιαστικά τους χαρακτηρίζει εξαγοράσιµους και αγνοεί τις ανάγκες τους.
Η επιµονή του αυτή, όπως και το γεγονός ότι ο ίδιος δήλωσε
ότι δεν θεωρεί εφικτή τη χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης
και δεν θα την έδινε, επιβεβαιώνουν την ουσία της θέσης τους,
ότι δηλαδή στις προτεραιότητές τους δεν είναι οι ανάγκες της
µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και γι’ αυτό δεν είναι εφικτές.
Και γι’ αυτό επικρατεί και τις τελευταίες µέρες αυτό το µπάχαλο
για το αν η Νέα Δηµοκρατία τελικά εγγυάται αυτή τη νέα δέκατη
τρίτη σύνταξη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Ο ένας λέει ότι την εγγυάται, ο άλλος λέει όχι. Ο δεύτερος λέει ότι ο πρώτος δεν ήταν
στη σύσκεψη που αποφάσισαν ότι τελικά θα την εγγυηθούν. Εν
τω µεταξύ ο πρώτος είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Και επικρατεί αυτή η τεράστια σύγχυση σχετικά µε το αν
αυτοί δεσµεύονται ότι αν θα έρχονταν ποτέ στην διακυβέρνηση
θα διατηρούσαν τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Κατανοώ -επαναλαµβάνω, το είπα και στον κ. Βρούτση- ότι
πρέπει αυτές τις µέρες να υπηρετήσουν αυτή τη δύσκολη -αν όχι
αδύνατη- αποστολή, να κάνουν το νεοφιλελεύθερο ουσιαστικά
πρόγραµµα να φανεί κοινωνικό και συγχρόνως να κάνουν τα
µέτρα στήριξης των πολλών που φέρνει η Κυβέρνηση να φανούν
ασήµαντα. Είναι µία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.
Από την πλευρά µας επιµένουµε στην ουσία και στο περιεχόµενο. Η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι πραγµατικότητα. Από την
επόµενη εβδοµάδα και κάθε χρόνο θα χορηγείται στα δυόµισι
εκατοµµύρια συνταξιούχους που σήκωσαν τα βάρη της λιτότητας στην πλάτη τους. Οι εκατόν είκοσι δόσεις είναι πραγµατικότητα και ελαφραίνουν πέντε εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Οι
απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα στο εξής θα πρέπει να είναι ειδικά
αιτιολογηµένες. Οι εργαζόµενοι διανοµής -γιατί υπάρχουν τόσες
σηµαντικές διατάξεις σε αυτό το νοµοσχέδιο για τεράστιες κατηγορίες ανθρώπων εκεί έξω που έπρεπε να ρυθµιστούν- στον
ιδιωτικό τοµέα θα έχουν πια ένα πλαίσιο προστασίας. Οι νέοι εργαζόµενοι δεν δουλεύουν πια για τον υποκατώτατο µισθό και
υπάρχει ένα Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας που µπορεί να προστατεύει τα δικαιώµατά τους.
Είναι αυτά επαρκή -τα είπα και στη συζήτηση για την ψήφο εµπιστοσύνης- για να αντιστρέψουν τον κοινωνικό όλεθρο που παραλάβαµε; Προφανώς και όχι. Είναι, όµως, µεγάλα βήµατα µιας
µακράς πορείας έµπρακτης ενίσχυσης της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι µεγάλα βήµατα ενίσχυσης των πολλών.
Και εκεί έχουµε το βλέµµα µας στραµµένο και εκεί δίνουµε τα
διαπιστευτήριά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων και Αντιπρόεδρος της Βουλής
κ. Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σε όλους και όλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο, πραγµατικά, πολυδιαφηµιζόµενο και πολυαναµενόµενο από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και, πραγµατικά, το
φέρνει εσπευσµένα και µέσω πανικού δέκα µέρες περίπου, µία
εβδοµάδα πριν τις ευρωεκλογές.
Έχουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο ρυθµίζει τα χρέη προς τα
κρατικά και ασφαλιστικά ταµεία ανθρώπων που έχουν δει τις
ζωές τους, πραγµατικά, να ρηµάζονται και τις περιουσίες τους
να συρρικνώνονται και να εκπλειστηριάζονται. Είναι άνθρωποι
στους οποίους η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε έταξε ελπίδα το
2015 και δυστυχώς αυτή η ελπίδα ποτέ δεν έχει φτάσει κι ούτε
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βλέπω να φτάνει στον προορισµό της.
Παράλληλα, σε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουµε δει και έχουµε γίνει µάρτυρες µιας φοροµπηχτικής και ληστρικής επιδροµής, που στην κυριολεξία έχει
εξαϋλώσει το οποιοδήποτε πορτοφόλι µπορούσε να έχει ο φορολογούµενος Έλληνας πολίτης.
Σήµερα, λοιπόν -και έχει ακουστεί και από αρκετούς συναδέλφους- έρχεστε εδώ πιστοί στο γνωστό «να σε κάψω Γιάννη, να
σε αλείψω λάδι», να απαλύνετε τον πόνο των Ελλήνων πολιτών
µε ένα νοµοσχέδιο που κατά τη δική σας λογική επιλύει τα πάντα.
Στην ουσία, όµως, άλλα λέει, άλλα εννοεί και άλλα κάνει.
Με τη δύναµη της επικοινωνίας, λοιπόν, η Κυβέρνηση φέρνει
ένα σχέδιο νόµου να ρυθµίσει τις εκατόν είκοσι δόσεις, που στην
ουσία δεν είναι εκατόν είκοσι. Κύριοι συνάδελφοι, στα λόγια είναι
εκατόν είκοσι δόσεις. Και είναι στα λόγια, γιατί για τα νοµικά πρόσωπα είναι µόλις στις δεκαοκτώ από τις εκατόν είκοσι που λέτε
και αντί για τις δώδεκα, που έτσι κι αλλιώς ισχύει στο σύστηµα
της εφορίας µέχρι σήµερα.
Είναι στα λόγια, γιατί είναι ριγµένοι οι πολύτεκνοι. Δεν έχετε
προβλέψει τίποτα γι’ αυτούς. Αντιθέτως για τους αγρότες έχετε
προβλέψει τα πάντα. Και οι επιχειρήσεις αναζητούν µάταια µία
ανάσα ρευστότητας. Τα πράγµατα γίνονται ακόµη δυσκολότερα
αν πάµε να αναλύσουµε τα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων, ενώ
για χρέη σε δήµους και στην τοπική αυτοδιοίκηση είστε σε αντίθεση µε την επικοινωνιακή πολιτική της κοροϊδίας και προβλέπετε εκατό δόσεις και όχι εκατόν είκοσι δόσεις. Άρα δεν είναι
εκατόν είκοσι οι δόσεις σε όλα, αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Έως εκατόν είκοσι δόσεις.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σωστά είναι, έως εκατόν είκοσι δόσεις! Εσείς λέτε για εκατόν είκοσι
δόσεις. Δεν λέτε το «έως». Αυτό που βαφτίζετε, όµως, προς τα
έξω και το επικοινωνείτε -αυτό σας λέω- είναι οι εκατόν είκοσι
δόσεις. Δεν είναι όµως εκατόν είκοσι οι δόσεις για όλους.
Στη ρύθµιση για τα ασφαλιστικά ταµεία, δυστυχώς, τα πράγµατα είναι άκρως απαράδεκτα. Και εξηγούµαι: Το νοµοσχέδιο
επιχειρεί να αποκαταστήσει, τουλάχιστον όπως εσείς το επικοινωνείτε, τις προηγούµενες αδικίες του παλιού συστήµατος.
Όντως αυτό δηµιούργησε υπέρογκες οφειλές στα ασφαλιστικά
ταµεία. Γίνεται, δηλαδή, µία παραδοχή από την πλευρά σας ότι
το προηγούµενο σύστηµα λήστευε τους ασφαλιζόµενους και έρχεστε εσείς τώρα να το διορθώσετε.
Αν διαβάσουµε, όµως, στη συνέχεια τους λόγους της απώλειας της ρύθµισης, βλέπουµε µε έκπληξη πως εάν χαθεί η ρύθµιση, το χρέος επανέρχεται στο ύψος της προηγούµενης οφειλής. Και σας ερωτώ: Πού είναι το αίσθηµα δικαίου που έχετε
εσείς αυτή τη στιγµή και το µοστράρετε σε όλον τον κόσµο; Δηλαδή όποιος έχει αδυναµία και χάνει τη ρύθµιση, τον τιµωρείτε
και τον επιστρέφετε στις υπέρογκες οφειλές ενός απαράδεκτου
συστήµατος, όπως εσείς διατυµπανίζετε;
Ποιο είναι το δίκαιο που έγινε πράξη, δηλαδή, κατά τη δική σας
ρητορική, και για ποιους γίνεται; Γι’ αυτούς που έχουν πρόβληµα
να πληρώσουν αλλά δεν πληρώνουν και τώρα θα γλιτώσουν και
κάποιους τόκους και κάποιες προσαυξήσεις 100% ή γι’ αυτούς
που, πραγµατικά, έχουν πρόβληµα και δεν µπορούν να πληρώσουν; Πραγµατικά θέλω να µου πείτε ποιον κοροϊδεύετε και
ποιον τιµωρείτε εσείς της Κυβέρνησης «πρώτη φορά αριστερά».
Πιστεύω ότι ο αρµόδιος Υπουργός και εσείς, κυρία Υπουργέ,
µια και είσαστε εδώ, πρέπει να το δείτε αυτό και να το διορθώσετε.
Επίσης υπάρχει και µία ανακολουθία στις καταληκτικές ηµεροµηνίες. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί για τις εφορίες η
πλατφόρµα κλείνει στις 30 Ιουνίου και γιατί στα ασφαλιστικά ταµεία κλείνει στις 30 Σεπτεµβρίου. Τι σας εµποδίζει και οι δύο ηµεροµηνίες να είναι στις 30 Σεπτεµβρίου, ώστε να έχουν έτσι την
άνεση του χρόνου και αυτοί που χρωστάνε στην εφορία και αυτοί
στα ασφαλιστικά ταµεία και να µην τους τιµωρήσετε και να τους
πείτε ότι µέσα σε τριάντα ηµέρες εσπευσµένα πρέπει να το λήξουν το θέµα; Γιατί να µην το πάµε µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και για
τους δυο;
Και πάµε στην περιβόητη δέκατη τρίτη σύνταξη, την οποία η
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Υπουργός Εργασίας προχθές στην οµιλία της, και πολύ σωστά
το είπε, το ονόµασε νέα δέκατη τρίτη σύνταξη, πολύ απλά γιατί
δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Όλοι γνωρίζουµε ότι είναι ένα
προεκλογικό επίδοµα και αυτό αποδεικνύεται µε το γεγονός ότι
τους το δίνετε έξι ηµέρες ακριβώς πριν πάνε στην κάλπη. Γιατί
δεν το δίνετε στις 27 του µηνός και το δίνετε στις 20; Τι σας εµπόδισε σε αυτό; Γιατί βιαστήκατε να το δώσετε νωρίτερα; Είναι
ένα επίδοµα της αριστερής σας λογικής, που το φέρνει η επιδοµατική σας πολιτική της κοροϊδίας.
Γι’ αυτό ακριβώς και θεσπίζετε κλίµακες, για να εξαπατήσετε
τους συνταξιούχους. Όποιος λαµβάνει 500 ευρώ θα πάρει 500
ευρώ, όποιος λαµβάνει 1000 ευρώ θα πάρει 300. Πού είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη; Δεν είναι ολόκληρη είναι σε κλίµακες. Άρα
δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Αυτή είναι η δική σας λογική.
Αυτή είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη για εσάς. Έτσι πάτε να παραπλανήσετε τον κόσµο.
Πραγµατικά αυτό είναι άλλο ένα επιδοµατάκι, που αλαζονικά
εσείς πετάτε ως «ψίχουλα τοις κυναρίοις». Μερικές µόνο ηµέρες
πριν από τις κάλπες αναλώνεστε σε επιδοµατικές παροχές, προκειµένου να ανακόψετε το δηµοσκοπικό σας κατήφορο. Δίνετε,
δηλαδή, ασπιρίνη σε ανθρώπους που τους έχετε στην εντατική
εδώ και τέσσερα χρόνια διασωληνωµένους. Πολύ σύντοµα, όµως, θα πέσουν οι µάσκες και θα πάρετε την απάντησή σας τόσο
στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στις ευρωεκλογές όσο και στις
κάλπες που θα ακολουθήσουν στο άµεσο χρονικό διάστηµα.
Ως Ένωση Κεντρώων έχουµε πει ότι ακόµα και 1 ευρώ που
µπορεί να κάνει την αλλαγή στην καθηµερινότητα του Έλληνα
πολίτη, όσο υπερβολικό και να φανεί αυτό, εµείς θα το στηρίξουµε. Αλλά σε καµµία περίπτωση ως Ένωση Κεντρώων δεν θα
βαφτίσουµε το σανό κρέας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η
Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε λίγες ηµέρες πριν
από τις ευρωεκλογές, δέκα µόλις ηµέρες πριν µιλήσει ο ελληνικός λαός και στείλει τα δικά του µηνύµατα και για την Ευρωβουλή και για την Αυτοδιοίκηση.
Δυστυχώς σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα µε ευθύνη τόσο
του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δηµοκρατίας απουσιάζει ο ουσιαστικός λόγος η ουσία στον διάλογο. Απουσιάζει κάθε συζήτηση
για το µέλλον της Ευρώπης. Απουσιάζει κάθε συνεννόηση, για
να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες κλιµακώνονται και εντείνονται επικίνδυνα. Απουσιάζει η κατάθεση
προτάσεων και ιδεών, για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τον αργό
θάνατο στην οικονοµία, στον οποίο µας έχει καταδικάσει η Κυβέρνηση µε τις δεσµεύσεις απέναντι στους δανειστές, πώς θα
αντιµετωπίσουµε τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Και, βέβαια, απουσιάζει παντελώς το
ήθος και ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα έπρεπε να
έχει αυτός ο προεκλογικός αγώνας.
Είναι φανερό ότι τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Μητσοτάκης,
κάνουν µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να θολώσουν τα νερά, να
δηµιουργήσουν φασαρία, για να µην µπορέσει κανείς να συζητήσει έστω και αυτές τις τελευταίες ηµέρες, τι, πραγµατικά, σηµαίνει να ψηφίσει ο Έλληνας ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία στις
ευρωεκλογές, τι σηµαίνει, δηλαδή, η ψήφος στον Βέµπερ και
στην ευρωπαϊκή δεξιά και τι σηµαίνει να ψηφίσεις τη χαοτική ευρωπαϊκή αριστερά και, βέβαια, να αποφύγουν τη συζήτηση για
την ουσία των πολιτικών τους, που τόσο πολύ µοιάζουν, γιατί ο
ένας εφαρµόζει συντηρητικές πολιτικές και ο άλλος τις ετοιµάζει
να τις εφαρµόσει ελπίζει λίγους µήνες µετά.
Είµαι σίγουρη, το βλέπω σε κάθε πόλη που πηγαίνω, ότι όλο
και περισσότεροι Έλληνες πολίτες γυρίζουν την πλάτη στη
λάσπη, στην κοκοροµαχία, στην παρακµή και στην απαξίωση της
πολιτικής ζωής. Και το ερώτηµα που πλανιέται σε κάθε Έλληνα
και σε κάθε Ελληνίδα παρακολουθώντας όλη αυτή τη συζήτηση,
είναι τελικά ποιος νοιάζεται για αυτή τη χώρα, ποιος νοιάζεται
για τον Έλληνα και για την Ελληνίδα.
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Και εγώ απαντώ ευθέως: Εµείς. Εµείς νοιαζόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Είµαστε εδώ για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες, για τη νέα γενιά, µε ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένο και για
την ανάπτυξη και για την κοινωνική δικαιοσύνη, το σχέδιο Ελλάδα. Και θέλουµε να ακολουθήσουµε τον δρόµο που διαχρονικά
υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, που βελτίωσαν συστηµατικά τη ζωή των Ελλήνων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας
βλέπει τα ποσοστά του να είναι σε ελεύθερη πτώση. Και τι κάνει;
Αυτό που έκανε χρόνια το παλαιοκοµµατικό σύστηµα, αυτό που
τόσο έχει κατηγορήσει, αλλά τόσο πολύ του µοιάζει, δηλαδή έρχεται και εξαγγέλλει προεκλογικές παροχές, προεκλογικά επιδόµατα και µάλιστα χωρίς πραγµατικό αντίκρισµα και χωρίς διάρκεια.
Θέλω να τονίσω εδώ, πως οι πολίτες χρειάζονται και το τελευταίο ευρώ που τους επιστρέφει αυτή η Κυβέρνηση, γιατί τους
έχει κάνει πραγµατική αφαίµαξη. Τους παίρνει δέκα όλα αυτά τα
χρόνια και τους επιστρέφει ένα.
Εµείς, λοιπόν, δεν κλείνουµε τα µάτια στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Το ερώτηµα, όµως, είναι. Λύνονται, πραγµατικά, τα
προβλήµατά του µε αυτές τις παροχές, οι οποίες έχουν µόνο
προεκλογικό χαρακτήρα και δεν θα µπορέσουν να έχουν συνέχεια, γιατί δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία της πολιτικής της Κυβέρνησης;
Νοµίζω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν τρώνε κουτόχορτο
και ξέρουν όλοι οι συνταξιούχοι πολύ καλά ότι µε τα δικά σας
µέτρα τους αφαιρέσατε όχι τη δέκατη τρίτη αλλά τη δωδέκατη
σύνταξη. Τους κόβετε τα τελευταία πέντε χρόνια µία σύνταξη τον
χρόνο. Έχετε πάρει 6 δισεκατοµµύρια και επιστρέφετε 800 εκατοµµύρια και προσπαθείτε να τους πείσετε ότι τους δίνετε και
δέκατη τρίτη. Ε, δεν πείθεται κανείς.
Νοµίζετε ότι δεν θυµούνται οι Έλληνες πολίτες ότι εσείς πήρατε τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και τον πήγατε στο 24%;
Και τώρα πρέπει να πανηγυρίζει και η Ελλάδα, επειδή µετά από
τόσα χρόνια επιστρέφετε την κατάσταση εκεί που τη βρήκατε;
Και µάλιστα το µέτρο που φέρνετε είναι και αυτό λειψό.
Γιατί θα πάει ο συνταξιούχος στο καφενείο να πιει καφέ και θα
πληρώσει τον καφέ µε ΦΠΑ 24%. Και αυτά µισά τα κάνετε. Νοµίζετε, πραγµατικά, ότι δίνετε λύση µε τις εκατόν είκοσι δόσεις έτσι
όπως τις φέρατε και µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση;
Θα έλεγα ότι οι εκατόν είκοσι δόσεις στην πραγµατικότητα
µαζί σας έχουν γίνει είκοσι τέσσερις και αφήνετε απ’ έξω, παρά
τις προσπάθειες που έχουµε κάνει και την κατακραυγή όλες
αυτές τις ηµέρες, τους πιο αδύναµους και αυτούς που πραγµατικά το έχουν ανάγκη. Και κάνετε και το ακόµα χειρότερο, εκβιάζετε αυτούς που πρόκειται να βγουν τώρα σε σύνταξη και τους
λέτε «ή θα πάρετε τώρα ψίχουλα στη σύνταξη, για να µπείτε στη
ρύθµιση ή τίποτα». Ή ψίχουλα ή τίποτα. Αυτό εσείς το ονοµάζεται κοινωνική πολιτική και δικαιοσύνη; Είναι αυτή αριστερή πολιτική;
Κανέναν δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε µε όλα αυτά. Θα έλεγα
ότι, πραγµατικά, προκαλείτε και από πάνω τους πολίτες, όταν
λέτε ότι η πολιτική σας είναι για τους πολλούς και όχι για τους
λίγους, όχι µόνο γιατί µια χαρά τα πάτε µε τους ελίτ -είναι φανερό- αλλά γιατί η ίδια σας η πολιτική και οι δεσµεύσεις σας είναι
αυτές που µεγαλώνουν τις ανισότητες, που γονατίζουν την µεσαία τάξη και φτωχοποιούν ακόµη περισσότερο τους πιο αδύναµους.
Εγώ αναρωτιέµαι: Πότε λειτουργείτε υπέρ των πολλών; Όταν
υπονοµεύετε τις επενδύσεις και µε αυτόν τον τρόπο δεν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και δεν έχει ελπίδα ο άνεργος
και ιδιαίτερα ο νέος άνθρωπος, που όλο και περισσότερο απογοητεύονται και φεύγουν στο εξωτερικό; Πότε λειτουργείτε υπέρ
των πολλών; Όταν διευρύνετε τη µερική απασχόληση, µοιράζετε
µια θέση στα δύο και καταδικάζετε τη νέα γενιά να εργάζεται για
340 ευρώ; Μήπως λειτουργήσατε υπέρ των πολλών, όταν αφαιρέσατε το ΕΚΑΣ από τους χαµηλοσυνταξιούχους; Ή όταν µετατρέπετε σε νεκροταφεία τα µαγαζιά και τις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις; Κάντε µια βόλτα στις γειτονιές να δείτε τι γί-
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νεται. Άνθρωπος δεν µπαίνει στα µαγαζιά. Έχετε στερήσει πολύ
σηµαντικούς πόρους από την κοινωνική πολιτική και µόλις πριν
από λίγες ηµέρες µε το πρόγραµµα σταθερότητας που καταθέσατε, δεσµευτήκατε να κόψετε άλλα δύο δισεκατοµµύρια από
την υγεία και την παιδεία.
Ξέρετε τι κάνετε; Όχι απλά δεν λειτουργείτε υπέρ των πολλών
αλλά στρώνετε το έδαφος για τις πολιτικές που οραµατίζεται ο
κ. Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Στον βωµό των υπερπλεονασµάτων τα νοσοκοµεία αυτή την
στιγµή λειτουργούν στο «κόκκινο», και του δίνετε το πάτηµα να
έρχεται να λέει ότι θα τα δώσει όλα στον ιδιωτικό τοµέα που ούτε
η Θάτσερ δεν τόλµησε.
Κάτω τα χέρια από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας! Εµείς θα είµαστε εδώ για να σας εµποδίσουµε. Θα βάλουµε φρένο στα σχέδια
και των δύο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Πολιτική για τους πολλούς είναι να µπορείς να δηµιουργείς
ανάπτυξη και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτό το είχατε
στερήσει από τον ελληνικό λαό.
Έρχοµαι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην προσπάθεια που
κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να κρύψει τις πραγµατικές δικές του διαθέσεις, αλλά όσο περισσότερο µιλάει για το πρόγραµµά του,
τόσο περισσότερο φαίνεται η αλήθεια και µάλιστα και πολλές
φορές και µε αυτογκόλ. Αποκαλύπτεται ο ίδιος και δεν µπορεί να
κρύψει τίποτα. Η στήριξή του στον κ. Βέµπερ δεν είναι τίποτε άλλο από, όπως είπα πριν, στήριξη στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας, που έχει φέρει και τη χώρα µας στο σηµείο αυτό και
που δίνει άλλοθι σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ακροδεξιά.
Επίκεντρο της οικονοµικής του πολιτικής είναι ότι η αγορά αν
αφεθεί, θα λύσει όλα τα προβλήµατα ως διά µαγείας από µόνη
της, αλλά αυτό οδηγεί στην ασυδοσία της αγοράς και αφήνει έρµαιο τους πολίτες και τους εργαζόµενους στις διαθέσεις της.
Αντιµετωπίζει τον δηµόσιο τοµέα ως εχθρό η Νέα Δηµοκρατία
συστηµατικά και επαγγέλλεται και αυτή δραστικές περικοπές στο
κράτος πρόνοιας που αλλού; Η συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς δεν ενδιαφέρεται για τα εργασιακά δικαιώµατα.
Δεν χρειάζονται, λέει, προστασία οι εργαζόµενοι απέναντι στους
εργοδότες. Και όπως διαπιστώσαµε, ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί
να καταλάβει ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν και πρέπει να συµβαδίζουν µε τη µείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των εργαζοµένων, των οικογενειών τους και
ιδιαίτερα των γυναικών, που από ό,τι φαίνεται οραµατίζεται να
τις κλείσει οριστικά στο σπίτι.
Βέβαια, υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία απόλυτα την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για το υπερταµείο, στο οποίο βρίσκεται ενέχυρο η δηµόσια περιουσία για πάρα πολλά χρόνια.
Είναι απαράδεκτη και βαθιά ταξική δε η άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι τα νέα παιδιά, ανάλογα µε τον τόπο καταγωγής τους,
έχουν και περιορισµένες δυνατότητες για να εξελιχθούν και να
προκόψουν σε αυτόν τον τόπο.
Θέλω να του θυµίσω για άλλη µια φορά ότι το χάσµα ανάµεσα
στις δύο όχθες του Κηφισού γεφυρώθηκε µε τις πολιτικές του
ΠΑΣΟΚ και κανένας δεν επιτρέπεται να µας γυρίσει πίσω και να
βάλει όρια στα όνειρα των νέων ανθρώπων, όπου και αν αυτοί
κατοικούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Γι’ αυτό, λοιπόν, µε λίγα λόγια ο ελληνικός λαός έχει µια µεγάλη δύναµη στα χέρια του µε την ψήφο σε αυτές τις ευρωεκλογές, να στείλει µήνυµα αλλαγής τώρα, και το µήνυµα αλλαγής
τώρα σηµαίνει ψήφος στο Κίνηµα Αλλαγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Θέλω κλείνοντας να επαναφέρω την πρότασή µου, διότι πιστεύω ότι µπορούµε ακόµη να σώσουµε την αξιοπρέπεια της πο-
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λιτικής και αυτής της Βουλής. Επαναφέρω την πρόταση που
έκανα τις προηγούµενες ηµέρες στην τελευταία συζήτηση που
είχαµε εδώ, να ψηφίσουµε από κοινού µέτρα που, πραγµατικά,
βοηθούν και ανακουφίζουν τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας,
τους πιο νέους ανθρώπους, τους συνταξιούχους και αµέσως
µετά να πάµε σε εθνικές εκλογές, γιατί η χώρα δεν µπορεί να συνεχίσει να ζει άλλο µέσα σε αυτό το τοξικό και δηλητηριασµένο
πολιτικό κλίµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Υπενθυµίζω τις προτάσεις που καταθέσαµε και ως τροπολογία
µε την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα. Πριν απ’ όλα την κατάργηση
της µείωσης του αφορολόγητου, πρόγραµµα στήριξης για πέντε
χρόνια των νέων ανθρώπων που ξεκινούν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα µε απαλλαγή από φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, στήριξη των νέων ζευγαριών για τρία χρόνια
µε 200 ευρώ τον µήνα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, γιατί είναι
µεγάλο πρόβληµα το δηµογραφικό για τη χώρα, φορολογικά κίνητρα για την πρόσληψη νέων ανέργων στον ιδιωτικό τοµέα, κατώτερη σύνταξη στα 500 ευρώ για τον µεµονωµένο συνταξιούχο
και 700 ευρώ για το ζευγάρι και τέλος, επιστροφή στον φορολογικό συντελεστή 13% για τους αγρότες και επιστροφή πέντε µονάδων ΦΠΑ για τους παραγωγούς που δίνουν τα προϊόντα τους
σε οµάδες παραγωγών ή συνεταιρισµούς, γιατί έτσι θα µπορέσουµε να µειώσουµε και το κόστος παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω το εξής: Ζητάµε από τους
Έλληνες πολίτες να µας δώσουν τη δύναµη, να κάνουµε την µεγάλη ανατροπή στις εθνικές εκλογές που έρχονται, ψήφος στο
Κίνηµα Αλλαγής τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Οι Έλληνες ξέρουν πότε έζησαν καλύτερα. Οι παλαιότεροι
γνωρίζουν ότι έζησαν µε το ΠΑΣΟΚ. Έχει έρθει η ώρα να ζήσουν
καλύτερα και οι νέοι µε το Κίνηµα Αλλαγής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Αχτσιόγλου, θα πείτε ποιες τροπολογίες αποδέχεστε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για να αιτιολογήσουµε τη δική µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπαλαούρα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο σκοπός της τροπολογίας που καταθέτουµε ο κ. Μαντάς και
εγώ, είναι για την επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών
προς την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους και µάλιστα µετά από αυτές τις σοβαρές παρεµβάσεις που κάνουµε µε
τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της ρευστότητας και των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εποµένως είναι µια τροπολογία, που δένει µε το όλο νοµοθέτηµα. Είναι πάρα πολύ σηµαντική, όπως είπα, και για τους επιχειρηµατίες και για τα νοικοκυριά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Η κ. Αχτσιόγλου έχει τον
λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς καταθέτω µια
νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι εντελώς ζήτηµα ρύθµισης, δεν είναι
κάτι περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για τις τροπολογίες θα πω
µόνο ποιες κάνουµε δεκτές. Κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 2158 και ειδικό 176 για τους ασφαλισµένους του
κλάδου ΤΑΠ ΟΤΕ, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2180 και ειδικό 187 για τις ασφαλιστικές εισφορές των πυρόπληκτων της
Ηλείας, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2184 και ειδικό 191 για
την εργασία των πλανόδιων µουσικών και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2185 και ειδικό 192, που µόλις εισηγήθηκε ο κ. Μπαλαούρας, για την αποδέσµευση του κατασχεθέντος λογαριασµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Η τροπολογία για τους
πλανόδιους µουσικούς αφορά εκείνους τους µουσικούς, οι
οποίοι προσφέρουν περιστασιακά υπηρεσίες σε ιδιώτες, σε γάµους, βαφτίσια, χωρίς συµβάσεις, µε µαύρα χρήµατα συνήθως
και, επίσης, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Με βάση την τροπολογία υπάγονται σε ασφαλιστικό καθεστώς, θα µπορούν οι ίδιοι να έχουν τη σχετική κάλυψη και, βεβαίως, θα υπάρχει και ένα έσοδο των ασφαλιστικών φορέων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν την έχουµε αυτή την τροπολογία,
κύριε Πρόεδρε. Πότε κατατέθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
απαντήσει επί αυτής της τροπολογίας;
Έχει κατατεθεί και την έχετε απαντήσει.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Του κ. Παρασκευόπουλου
την έχω κάνει δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Του κ. Παρασκευόπουλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχει διανεµηθεί στο Σώµα;
Θα παρακαλούσα να διανεµηθεί προ της λήξεως της συνεδρίασης, η οποία θα έχει µπροστά της καµµιά ώρα ακόµα, περιµένετε.
Ο κ. Παπαηλιού έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο,
για να κάνω µια διευκρίνιση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θετικές τροπολογίες είναι
αυτές, µην γκρινιάζουµε τώρα.
Ορίστε, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 2180 και ειδικό 187 που έγινε δεκτή, από λάθος
έχουν µπει οι πυρόπληκτοι της Ηλείας µόνον. Είναι και άλλων περιοχών, µεταξύ των οποίων και της Αρκαδίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό είναι σε γνώση της
Υπουργού;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι σε γνώση του αρµόδιου Υφυπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, στην τελική
τους διατύπωση να διανεµηθούν στο Σώµα σε κάθε περίπτωση.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το πρώτο θέµα που θέλω να πω
είναι ότι η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μπαλαούρας,
δεν µας είναι γνωστή. Δεν ξέρουµε πότε κατατέθηκε.
Το δεύτερο θέµα είναι ότι κατά τη συζήτηση στην επιτροπή
έθεσα το θέµα των πυρόπληκτων στην ευρεία του έννοια. Δεν
είναι δυνατόν να ρυθµίζεις ζητήµατα των πυρόπληκτων και να
αναφέρεσαι µόνο σε ένα νοµό. Γιατί οι πυρκαγιές του 2007,
εκτός από την Ηλεία, κατέκαψαν τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την
Κορινθία, την Εύβοια, τη µισή Ελλάδα. Εγώ από την Ηλεία είµαι
και θα την ψηφίσω. Ή θα το ρυθµίσουµε, λοιπόν, σωστά και ολοκληρωµένα, ή δεν θα κάνουµε µισές δουλειές. Αυτές οι δύο είναι
οι παρατηρήσεις µου, κύριε Πρόεδρε, και θα παρακαλούσα τους
αρµόδιους Υπουργούς και την κ. Αχτσιόγλου και τον κ. Τσακαλώτο να απαντήσουν στις τροπολογίες που ανέφερε προηγουµένως από το Βήµα η κ. Γεννηµατά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Βεβαίως. Θα κλείσει τη συνεδρίαση ο Υπουργός των Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος. Επί
των προτάσεων, θα έχει µέριµνα, βεβαίως, να πάρει θέση.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο, για να πει κάτι, διότι έχει ζητήσει τον λόγο και ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για
τις τροπολογίες που συζητάµε θέλω να πω ότι καταθέσαµε µια
τροπολογία σήµερα, που έστω την τελευταία στιγµή πρέπει να
γίνει δεκτή, προκειµένου να µην υπάρχει µείωση των συντάξεων
για τους υπό συνταξιοδότηση συνταξιούχους ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και
ΕΤΑΑ, όταν έχουν οφειλές, όπως δυστυχώς προβλέπεται από τη
διάταξη η οποία είναι προς ψήφιση.
Η τροπολογία προβλέπει να µπορούν να ρυθµίζονται ποσά για
τον ΟΓΑ µέχρι 10.000 ευρώ –ληξιπρόθεσµες οφειλές- και για τον
ΟΑΕΕ µέχρι 40.000, όπως είχε ψηφιστεί στο πρώτο εξάµηνο του
’15 και στη συνέχεια αναιρέθηκε από το πρώτο µνηµόνιο. Να επαναφέρουµε αυτήν τη ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τώρα λαµβάνουν γνώση οι Υπουργοί, γιατί µόλις την καταθέσατε. Προφανώς, επειδή έχει και οικονοµικά δεδοµένα, θα το λάβουν υπ’ όψιν τους και θα τύχει της σχετικής απάντησης.
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήτησα τον λόγο για δέκα λεπτά
προς το τέλος της διαδικασίας, διότι πραγµατικά θεωρώ ότι η
σηµερινή ψήφιση αυτών των θετικών µέτρων είναι µια ιστορική,
θα έλεγα, στιγµή στο ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς κορυφώνεται
µια θετική πορεία από τον Αύγουστο και µετά, µετά την έξοδο
από τα µνηµόνια, όπου στη Βουλή των Ελλήνων ερχόµαστε να
συζητάµε µέτρα ελάφρυνσης και στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι µέτρα τα οποία συρρικνώνουν το εισόδηµα, όχι
µέτρα τα οποία δηµιουργούν συνθήκες σκληρής λιτότητας και
κοινωνικής λεηλασίας πολλές φορές, όπως είχαµε συνηθίσει,
ιδίως τα τέσσερα πρώτα χρόνια των µνηµονίων. Αλλά και δύσκολα µέτρα αναγκαστήκαµε και εµείς να φέρουµε, πολύ µικρότερης έντασης, τα πρώτα ιδίως δύο χρόνια 2015-2016.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό το οποίο συµβαίνει, διότι µετά από οκτώ χρόνια θυσιών για τους Έλληνες πολίτες, έχει ξηµερώσει µια νέα εποχή που δίνει µια προοπτική
δικαίωσης σε δύσκολες θυσίες για τον ελληνικό λαό.
Η Κυβέρνησή µας εργάστηκε σκληρά, για να µπορέσουµε να
φτάσουµε σε αυτό το σηµείο και κυρίως εργάστηκε µε σεβασµό
απέναντι σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που πέρασε δύσκολες στιγµές τα χρόνια της κρίσης.
Από τον περασµένο Αύγουστο, λοιπόν, έχει ξεκινήσει αυτή η
σειρά των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που σταδιακά αποκαθιστά
τις αδικίες που γέννησαν τα µνηµόνια και αυτός ήταν άλλωστε ο
βασικός µας στόχος. Να φθάσουµε στο τέλος των µνηµονίων,
αλλά µε την κοινωνία όρθια, µε ασφάλεια και έχοντας διασφαλίσει έναν δηµοσιονοµικό χώρο και τις αντίστοιχες δυνατότητες,
ώστε να προχωρήσουµε και να προχωρούµε από τούδε και στο
εξής σταδιακά, στην ελάφρυνση των βαρών για τους πολλούς.
Μέσα σε αυτούς τους εννιά µήνες επαναφέραµε την ισχύ των
βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αυξήσαµε
τον κατώτατο µισθό κατά 11%, καταργήσαµε τον υποκατώτατο
µισθό για τους νέους, µια ρατσιστική –επιτρέψτε µου να πω- διάκριση ενάντια στους νέους ανθρώπους, αποδώσαµε ξανά για
τρίτη συνεχόµενη χρονιά το ποσό της υπεραπόδοσης στους πολλούς, δεσµευθήκαµε και υλοποιήσαµε τα µέτρα στήριξης της
κοινωνικής πλειοψηφίας που εξαγγείλαµε πέρσι τον Σεπτέµβρη
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα προς ένα τα ψηφίσαµε
εδώ και µε τη συµµετοχή παρά την γκρίνια και τη δυσαρέσκεια
και Βουλευτών της Αντιπολίτευσης που αναγκάστηκαν να τα ψηφίσουν, παρ’ ότι, όταν τα εξαγγείλαµε σας θυµίζω είχαν προεξοφλήσει ότι δεν θα ψηφιστούν και δεν θα εφαρµοστούν.
Επίσης, δεσµευθήκαµε και υλοποιήσαµε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Εφαρµόζεται ήδη από το 2019, θα το δουν οι πολίτες τους επόµενους µήνες. Κυρίως αφορά τη λαϊκή κατοικία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 15 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΠΡΩΙ)

Δεσµευθήκαµε και υλοποιήσαµε την ελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών.
Δεσµευθήκαµε και υλοποιούµε τεσσερισήµισι χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, αλλά και τον νόµο για
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Τώρα ήλθε η ώρα να ψηφίσουµε και να υλοποιήσουµε µέτρα
στήριξης που ανακοινώσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, χάρη
µάλλον στις δυνατότητες που µας δίνει η υπεραπόδοση της οικονοµίας και χάρη στη δυνατότητα που πλέον έχουµε να σχεδιάζουµε µε ασφάλεια και µε βάση τις εκτιµήσεις µας, χωρίς να έχουµε τα χέρια δεµένα πίσω από την πλάτη, κάτω από την ασφυκτική επιτήρηση των δανειστών, καθώς έχουµε βγει από το µνηµόνιο και µε ασφάλεια µπορούµε να πιάνουµε τους στόχους,
ορίζοντας εµείς τον τρόπο και τα µέσα µε τα οποία θα πιάνουµε
τους στόχους στους οποίους έχει δεσµευθεί η ελληνική οικονοµία.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα πρώτα απ’ όλα να ψηφίσουµε και
είµαι χαρούµενος που θα δω να ψηφίζουν όλες οι πτέρυγες της
Βουλής την ευνοϊκή ρύθµιση που αφορά εκατοµµύρια συµπολίτες µας, που αναµένουν τις περιβόητες εκατόν είκοσι δόσεις για
τη ρύθµιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία, εφορίες και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη µείωση του φόρου
προστιθέµενης αξίας στην εστίαση από το 24% στο 13% και τη
µετάταξη όλων των τροφίµων από το 24% στο 13%. Είναι µέτρα
τα οποία θα έχουν άµεση απόδοση, τόσο στους καταναλωτές,
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους µαγαζάτορες, αλλά και
στα νοικοκυριά. Από Δευτέρα κιόλας το καλάθι των νοικοκυριών
ενισχύεται σηµαντικά, καθώς όλα τα τρόφιµα στα σουπερµάρκετ
θα κοστίζουν λιγότερο.
Επίσης, µειώνουµε τον ΦΠΑ στην ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τον
ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο, από τον συντελεστή του 13%
που είναι σήµερα, θα πάει στον υπερεκπτωτικό συντελεστή του
6% και αυτό το µέτρο αφορά κάθε νοικοκυριό και θα το δει
άµεσα, σύντοµα κάθε νοικοκυριό στους προϋπολογισµούς του
και στα έξοδά του, κάθε νοικοκυριό που πληρώνει ΔΕΗ ή φυσικό
αέριο, αλλά αφορά και τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν από την ερχόµενη Δευτέρα µικρότερο κόστος
κατανάλωσης ενέργειας.
Βεβαίως, άφησα για το τέλος ένα µέτρο µε ιδιαίτερο συµβολισµό, αλλά και ουσιαστική, άµεση επίδραση στην τσέπη, αλλά και
στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην καθηµερινότητα για δυόµισι
εκατοµµύρια συµπολίτες µας, αυτούς που είδαν τα σκληρά χρόνια των µνηµονίων τη ζωή τους να αλλάζει, την καθηµερινότητά
τους να αλλάζει, τον οικογενειακό τους προϋπολογισµό να αλλάζει, διότι ήταν τα πρώτα θύµατα των ακραίων περικοπών, της
ακραίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ιδιαίτερα τα δύσκολα
χρόνια 2011, 2012, 2013.
Βεβαίως, αυτοί οι άνθρωποι τώρα –και αναφέροµαι στα δυόµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας συνταξιούχους- είναι αυτοί που
βλέπουν, µετά από πάρα πολλά χρόνια θυσιών, για πρώτη φορά
στήριξη, βλέπουν ελπίδα, βλέπουν αξιοπρέπεια. Και βεβαίως, η
απόδοση της δέκατης τρίτης σύνταξης, µε τις σηµερινές δυνατότητες που έχει η οικονοµία µας, είναι και ένα µέτρο ουσιαστικής στήριξης, αλλά και ένα µέτρο µε έντονο συµβολισµό, ιδιαίτερα γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Το συνολικό διαθέσιµο ποσό,
επαναλαµβάνω µε βάση τις δυνατότητες που έχουµε σήµερα, θα
αντιστοιχεί στο ύψος του δώρου του Πάσχα -του παλαιότερου-,
αλλά µε κατανοµή από κάτω προς τα πάνω. Άρα, θα αντιστοιχεί
πράγµατι σε µια επιπλέον ολόκληρη σύνταξη για τους χαµηλοσυνταξιούχους που αποτελούν και τη µεγάλη πλειοψηφία. Και
φυσικά η δέσµευσή µας είναι ότι όσο βελτιώνεται η κατάσταση
της οικονοµίας τόσο θα µας δίνεται και η δυνατότητα να αυξήσουµε το ποσό.
Όλα τα παραπάνω µέτρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω
να το επαναλάβω, είναι µέτρα µόνιµου χαρακτήρα. Το επαναλαµβάνω αυτό για να γίνει κατανοητό και κυρίως το επαναλαµβάνω
για όσους µιλούν για κόλπα και προεκλογικές παροχές. Τα µέτρα
στήριξης και ελάφρυνσης των πολλών είναι µόνιµα µέτρα, γιατί
η ελληνική οικονοµία µάς δίνει σήµερα αυτήν τη δυνατότητα.
Μας δίνει σήµερα τη δυνατότητα να τα θεσπίσουµε µόνιµα και
όχι παροδικά. Μας δίνει σήµερα τη δυνατότητα να τα εντάξουµε
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στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό µας.
Όµως, εγώ θέλω να επισηµάνω και το εξής: Πέρα από πρωτοβουλίες στήριξης των αδυνάµων, πέρα από πρωτοβουλίες ελάφρυνσης της µεσαίας τάξης και των πολλών, τα µέτρα που
ψηφίζουµε σήµερα είναι και παρεµβάσεις µε φιλοαναπτυξιακό
χαρακτήρα που βοηθούν την αύξηση της κατανάλωσης, που ενισχύουν την οικονοµική δραστηριότητα και θα έχουν πολύ σηµαντική και θετική επίπτωση στην πραγµατική οικονοµία.
Εγώ είµαι βέβαιος –το καταγράφω ως µια πρόβλεψη και εδώ
θα είµαστε όλοι τέλος του χρόνου να το διαπιστώσουµε- ότι τα
µέτρα αυτά, µετά την εξάµηνη εφαρµογή τους, στο τέλος του
2019, θα αποφέρουν ακόµα θετικότερες ειδήσεις για την υπεραπόδοση της οικονοµίας, ακόµα θετικότερες ειδήσεις για τον δηµοσιονοµικό χώρο, το περιθώριο δηλαδή το οποίο θα διαφανεί
στο τέλος του 2019, ακόµα θετικότερες ειδήσεις και προοπτικές
για ακόµα περισσότερα µέτρα ελάφρυνσης στο τέλος του χρόνου, διότι η οικονοµία µας µπαίνει σε έναν ενάρετο κύκλο και θέλουµε αυτός ο ενάρετος κύκλος να είναι διαρκής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάρα το γεγονός ότι σήµερα θα έπρεπε εδώ να είναι µια πανηγυρική, από όλους, συνεδρίαση, καθότι δεν είναι πολλές οι
φορές αυτές -είναι σπάνιες οι στιγµές- που σχεδόν όλες οι πτέρυγες της Βουλής ψηφίζουν ένα νοµοσχέδιο, βλέπω ότι υπάρχει
µια -ας το πούµε έτσι- παγωµάρα, µια αµηχανία, µια ισχνή συµµετοχή στη διαδικασία από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και εν τοιαύτη περιπτώσει, θα έλεγα, µια επιχειρηµατολογία και µια στάση η οποία, πέρα από αµήχανη, είναι πολλές
φορές και αντιφατική σε ό,τι αφορά τα επιχειρήµατα τα οποία
ακούγονται.
Τη µια µας καταγγέλλετε για παροχές και λαϊκισµό, την άλλη
µας λέτε ότι δεν δίνουµε αρκετές παροχές και λαϊκισµό. Δίνουµε
µισές παροχές και µισό λαϊκισµό. Θα θέλατε ολόκληρο. Τη µια
µας λέτε -έτσι άκουσα τουλάχιστον διά του Αντιπροέδρου σας
προχθές να δηλώνει- ότι σε καµµία περίπτωση δεν εγγυάστε για
τη µονιµότητα της µόνιµης αυτής δέκατης τρίτης σύνταξης που
εµείς ψηφίζουµε, αν εσείς τυχόν εκλεγείτε, την άλλη έρχεστε
εδώ και την ψηφίζετε στη Βουλή, διαµαρτυρόµενοι κιόλας ότι θα
έπρεπε να είναι παραπάνω.
Εντάξει, εγώ την κατανοώ αυτήν την αµηχανία και θα έλεγα
πάλι καλά που δεν είναι ίδια η αντίδραση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αυτήν που είχε το 2016, όταν δεν είχαµε τη δυνατότητα για µια µόνιµη παροχή, αλλά εφάπαξ ήρθαµε και ψηφίσαµε από την υπεραπόδοση, για να δώσουµε µια δέκατη τρίτη
σύνταξη, µια βοήθεια σηµαντική στους συνταξιούχους, όχι όλους
τότε, αλλά µέχρις ενός ορίου συντάξεων. Τότε είχατε σπεύσει να
πείτε ότι βάζουµε σε κίνδυνο τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας,
ότι βάζουµε σε κίνδυνο την πορεία της χώρας, ότι δεν θα κλείσουν αξιολογήσεις, ότι θα ξαναµπούµε στον κίνδυνο της συζήτησης για το αν χωράµε στην ευρωζώνη. Βεβαίως, τότε ο κ.
Σόιµπλε ανέλαβε να κάνει το έργο, αφού στρώσατε το χαλί µε
την κινδυνολογία. Σήµερα έσπευσε ο κ. Βέµπερ να κάνει το ίδιο.
Ευτυχώς –λέω- δεν ακολουθήσατε.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεστε να ψηφίσετε αυτά τα
µέτρα στήριξης, έστω και µε διφορούµενα επιχειρήµατα και αντιφατικά. Αυτό, όµως, είναι το λιγότερο. Εµένα µου αρκεί που έρχεστε και τα ψηφίζετε, παρότι δεν τα πιστεύετε. Μου αρκεί που
έρχεστε και τα ψηφίζετε ένα προς ένα, όπως κάνατε και µε τα
µέτρα της ΔΕΘ που εξαγγείλαµε και τα ψηφίσατε ένα προς ένα.
Παρότι λέγατε ότι έχουµε τέταρτο µνηµόνιο, ψηφίζατε θετικά
µέτρα. Εµένα µου αρκεί αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μου αρκεί, διότι µε τα όσα έχει αρχίσει να λέει ο Αρχηγός σας
τις τελευταίες µέρες στις συνεντεύξεις του, διατυπώνοντας τις
προγραµµατικές σας θέσεις και το πρόγραµµά του, για την
επταήµερη εργασία, για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, για την
κατάργηση των επιδοµάτων, έχει αρχίσει να σας φοβάται το µάτι,
όχι το δικό µας, αλλά των πολλών, διότι το δικό µας είναι το λιγότερο. Ξέρω ότι διαφωνείτε. Ξέρω ότι θα θέλατε ο δηµοσιονοµικός χώρος, αυτός που µε κόπους και µε ιδρώτα, αλλά και µε
τη νοικοκυρεµένη διαχείριση που έκανε το οικονοµικό επιτελείο
της Κυβέρνησης αυτά τα χρόνια, να καλυφθεί από φοροελα-
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φρύνσεις στον µεγάλο πλούτο, ως επί το πλείστον και από δωράκια στην ολιγαρχία. Όµως, δυστυχώς για εσάς, θα δοθεί -και
όσο είµαστε εµείς εδώ θα δίνεται- εξ ολοκλήρου για να καλύπτονται κάποιες από τις ανάγκες των πολλών. Αυτή είναι η µεγάλη προγραµµατική διαφορά την οποία έχουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί εµείς έχουµε σχέδιο, έχουµε έγνοια για τους ανθρώπους
που πλήρωσαν το µάρµαρο των δικών σας επιλογών την καταστροφική πενταετία 2010 - 2014.
Θα συνεχίσουµε µε ακόµα µεγαλύτερη αποφασιστικότητα να
οργανώνουµε την επόµενη µέρα της χώρας µετά από την δραµατική εµπειρία των µνηµονίων που ζήσαµε για οκτώ ολόκληρα
χρόνια, µε στόχο να αποκαταστήσουµε αδικίες, µε στόχο να
επουλώσουµε τις πληγές της κρίσης, γιατί ξέρουµε ότι δεν έχουν
ακόµα επουλωθεί, µε στόχο να δώσουµε ξανά προοπτική στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που έχει το δικαίωµα να
σηκώσει ξανά το κεφάλι.
Αυτό είναι το δικό µας όραµα. Το ονοµάζουµε «όραµα για την
Ελλάδα των πολλών» και γι’ αυτό θα συνεχίσουµε και για το 2019,
µε τα µέτρα που ψηφίζουµε σήµερα, τις εκατόν είκοσι δόσεις, τη
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα τρόφιµα, στο ρεύµα, στο φυσικό αέριο, µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά και για το 2020.
Θέλω να θυµίσω ότι έχουµε τη δυνατότητα πια µε βάση, όχι
µια µελλοντική διαπραγµάτευση που θα κάνουµε, όχι µια ανταλλαγή φρικιαστικών µέτρων κοινωνικής λεηλασίας, ώστε κάποιοι
να µας δώσουν µικρότερα πλεονάσµατα, αλλά µε βάση τους κόπους και τις θυσίες, άρα τη ρευστότητα που διαθέτουµε στα δηµόσια ταµεία να εφαρµόσουµε µια πολιτική ελάφρυνσης των
βαρών και στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας που θα µας
δώσει τη δυνατότητα για περισσότερο δηµοσιονοµικό χώρο,
πλέον αυτού του 1,2 δισεκατοµµυρίου που σήµερα νοµοθετούµε
για το 2019 και µεταφέροντας το 2020 επιπλέον 1,3 δισεκατοµµυρίου που εξαγγείλαµε για το 2020 και αφορά στην ελάφρυνση
της φορολογίας, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ και δραστική µείωση για το σύνολο των εισοδηµάτων, την επιπρόσθετη υπερέκπτωση στις
επενδύσεις, για να έχουµε περισσότερες επενδύσεις, την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για πρόσληψη νέων εργαζοµένων,
την περαιτέρω µείωση συντελεστών ΦΠΑ, τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νησιώτες µας, την περαιτέρω µείωση του κόστους θέρµανσης για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, την
απαλλαγή τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας από το
φορολογητέο εισόδηµα, τη µείωση του φόρου συνεταιρισµών
και συνεταιρισµένων αγροτών.
Όλα αυτά τα µέτρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µέτρα
δίκαια, είναι µέτρα αναγκαία. Είναι µέτρα που γίνονται πράξεις.
Επαναλαµβάνω, είναι µέτρα στήριξης µόνιµου χαρακτήρα για
τους πολλούς και για µια Ελλάδα που, µετά από τόσα πολλά χρόνια, αλλάζει εποχή και αφήνει, πιστεύουµε, οριστικά πίσω της τις
µαύρες µέρες της κρίσης και της λιτότητας.
Θέλω, λοιπόν, να πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι χαίροµαι ιδιαίτερα που, παρά τις αντιφάσεις, και η Αντιπολίτευση ψηφίζει ένα προς ένα αυτά τα µέτρα πίνοντας πικρό ποτήρι.
Σας εύχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και την επόµενη
τετραετία να είσαστε σ’ αυτά τα έδρανα, ώστε, παρά τις διαφωνίες σας, να ψηφίζετε µέτρα ελάφρυνσης των πολλών που θα
φέρνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν κλείσει τη συνεδρίαση
ο κ. Τσακαλώτος, ζήτησε τον λόγο για πέντε λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουτσούκο, εσείς τι
θέλετε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Δένδια.
Κύριε Πρόεδρε, πριν ανέβετε στο Βήµα, είχαµε συµφωνήσει
µε τον κ. Κακλαµάνη ότι θα δευτερολογήσουν οι εισηγητές των
κοµµάτων. Παραχωρήσαµε ευγενώς στον κ. Βρούτση το δικαίωµα γιατί είχε µια υποχρέωση. Έχει δευτερολογήσει ο ένας ειση-
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γητής και παραµένουν οι υπόλοιποι. Η συνεδρίαση, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό, κλείνει µε τις δευτερολογίες των εισηγητών,
καθώς γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ποιος εισηγητής θέλει τον
λόγο για δυο λεπτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι για δυο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο υποφαινόµενος. Για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα είναι µια επιπλέον
συνεδρίαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η δευτερολογία µας είναι. Τουλάχιστον για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εν πάση περιπτώσει, θα
υπάρξει µια ανοχή για να κλείσει οµαλά η συνεδρίαση και ο
Υπουργός Οικονοµικών θα λάβει υπ’ όψιν του όλες τις παρεµβάσεις σας. Δεν υπάρχει κανένα θέµα επί της διαδικασίας. Να το
χαλάσουµε τώρα; Τρεις µέρες συζητάµε επ’ αυτού του νοµοσχεδίου.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ζήτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων να λάβει τον λόγο και
είπατε ότι δεν θα τον λάβει.
Απλά θα ήθελα να µάθω τον λόγο που δεν θα έρθει να µιλήσει
ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ξέρετε
πολύ καλά ότι υπήρχε µια σειρά στη διαδικασία για να κλείσουµε,
έτσι όπως κλείνουµε. Δεν γίνεται να αλλάζει αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, δεν είχε ενηµερωθεί κανείς. Είχε την εντύπωση ότι δεν
θα µιλήσουν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και
ξαφνικά µίλησαν σήµερα και από το ΚΙΝΑΛ και ο Πρωθυπουργός,
κάτι το οποίο δεν γνωρίζαµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ενηµέρωσαν από το πρωί
και οι δυο. Και η κ. Γεννηµατά και ο κ. Τσίπρας.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, δεν ενηµερώθηκε το πρωί κανένας όµως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν µπορεί να βραδύνει η
συνεδρίαση πέραν από τις 14.00’. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έχουµε µια ώρα µπροστά µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν την έχουµε. Έχουµε
τον Υπουργό που κλείνει, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχουµε Αρχηγούς που στις 14.00’ ή στις 13.00’ σκέφτονται να µπουν µέσα
στην Αίθουσα. Παρακαλώ πολύ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Απλά
θέλω να ακουστεί ότι ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Οµάδας
ζήτησε τον λόγο και τον στερείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να το ακούσω κι αυτό. Δεν
πειράζει. Αιτιολογηµένα σας απάντησα.
Παρακαλώ, κύριε Δένδια. Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε την ευχάριστη έκπληξη προ ολίγου να έχουµε στην
Αίθουσα και να ακούσουµε τον Πρωθυπουργό της χώρας και µάλιστα, να διατυπώσει την ευχή σε µας, τη Νέα Δηµοκρατία, ότι
πάλι εδώ θα είµαστε, δείχνοντας τα έδρανα. Φαντάζοµαι ότι εννοούσε ότι θα είµαστε στην Αντιπολίτευση. Αυτή φαντάζοµαι
ήταν η σκέψη του. Βεβαίως, εσείς ξέρετε καλά ότι η αλλαγή που
θα υπάρξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είναι σε αυτά τα
έδρανα. Εµείς βεβαίως, θα καθόµαστε, ως Κοινοβουλευτική
Οµάδα πάντοτε, σε αυτά τα έδρανα, αλλά αµέσως µετά τις εκλογές θα καθόµαστε και σε αυτά τα έδρανα εκεί. Εκεί θα είναι οι
αλλαγές στην Αίθουσα.
Η αλήθεια είναι ότι έκανε µια φιλότιµη προσπάθεια ο Πρωθυπουργός -και είναι πάντα ευχάριστο να τον ακούει κανείς- να παρουσιάσει ότι τα µέτρα τα οποία συζητά σήµερα η Εθνική
Αντιπροσωπεία είναι αποτέλεσµα ενός συνολικού σχεδιασµού,
τον οποίο ο ίδιος έχει συλλάβει µε την Κυβέρνησή του και τον

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 15 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΠΡΩΙ)

υλοποιεί αµέσως µετά την κατ’ αυτόν έξοδο από τα µνηµόνια τον
Αύγουστο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε. Να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας και συνεννοηµένοι, γιατί όλοι είµαστε υποψιασµένοι. Έχετε δει ποτέ προσχεδιασµένα µέτρα, τα οποία να
ανακοινώνονται άρον-άρον µε έκτακτη συνέντευξη τύπου από
τον Πρωθυπουργό και να εµφανίζονται στην Εθνική Αντιπροσωπεία εν µέρει µε ένα νοµοθέτηµα, αυτό για τις εκατόν είκοσι δόσεις, και εν µέρει µε τροπολογίες, οι οποίες έρχονται φύρδην
µίγδην η µία µετά την άλλη; Υπάρχει πιο πανηγυρική εκδήλωση
πανικού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον τρόπο µε τον
οποίο νοµοθετείτε σήµερα; Σοβαρά, περιµένετε να πιστέψει και
ο τελευταίος Έλληνας ότι αυτά τα οποία συζητούνται σήµερα
είναι αποτέλεσµα µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και όχι του πανικού σας, εν όψει της επερχόµενης ήττας στις ευρωεκλογές,
µετά από ελάχιστες µέρες;
Κι αν είχε έστω και ένας την αµφιβολία γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πειθόταν από την αλλαγή στάσης του
Πρωθυπουργού; Θυµάστε ότι από αυτό εδώ το έδρανο ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε εµάς. Μας έχει µια συµπάθεια ο κ.
Τσίπρας και νοερά συνοµιλεί µαζί µας -γιατί εµείς δεν µπορούµε
να απαντήσουµε- όταν διατυπώνει τη σκέψη του. Είναι πολύ ευχάριστο. Μας είπε, λοιπόν, ότι οι ευρωεκλογές αυτές είναι ψήφος
εµπιστοσύνης γι’ αυτόν. Και πριν αλέκτωρ λαλήσει, µετά από
δυο-τρεις µέρες, το γύρισε και το «ψήφος εµπιστοσύνης», το
έκανε «δηµοσκόπηση». Τι άλλη πανηγυρικότερη οµολογία ήττας
περιµένατε;
Ήρθε σήµερα εκτάκτως εδώ να υποστηρίξει ο ίδιος τα µέτρα.
Ποια µέτρα; Τα κολοβά µέτρα, για να µην κοροϊδευόµαστε. Τι
είναι η διάταξή σας για τη µείωση του ΦΠΑ, για την οποία είπε ο
Πρωθυπουργός ότι είναι κι αναπτυξιακό µέτρο; Είναι µειωµένη η
διάταξη της κυβέρνησης Σαµαρά, την οποία εσείς είχατε καταργήσει. Ναι ή όχι; Ο συνταξιούχος που θα πηγαίνει να πιει τον
καφέ θα πληρώνει λιγότερο ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
ή τον ίδιο ΦΠΑ; Θα πληρώνει τον ίδιο ΦΠΑ. Μήπως πρέπει να παραγγείλει και τυρόπιτα ή κουλουράκι, για να καταλάβει τη γενναιοδωρία της Κυβέρνησης; Γιατί τη γενναιοδωρία σας από τον
καφέ, δεν πρόκειται να την καταλάβει.
Η φερόµενη ως δέκατη τρίτη σύνταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά δέκατη τρίτη σύνταξη ή είναι αυτό το
καινούργιο new speak του ΣΥΡΙΖΑ, που βαφτίζει τα πράγµατα
αλλιώς, µήπως µπορέσει, µε τη νέα συσκευασία, να τα πουλήσει
-µε κάποιο τρόπο- στους ελάχιστους µη υποψιασµένους στην ελληνική κοινωνία;
Συνολικά, η δέκατη τρίτη σύνταξη θα κοστολογείτο 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το µέτρο το οποίο φέρνετε κοστολογείται περίπου στο 1/3, ίσως και κάτι λιγότερο. Ποια δέκατη τρίτη σύνταξη; Προφανώς, πρόκειται για προεκλογικό επίδοµα. Βεβαίως, θα
σας το ψηφίσουµε, δεν σας κάνουµε καµµία χάρη, γιατί µας νοιάζει η κοινωνία, η ανακούφιση και του τελευταίου Έλληνα, έστω
και κατ’ ελάχιστον. Αλλά το «δούλεµα» δεν το σηκώνουµε.
Αν έχετε την καλοσύνη, αν πραγµατικά είστε τόσο φιλεύσπλαχνοι και τόσο γενναιόδωροι, έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες,
εµείς της Νέας Δηµοκρατίας. Τη µία τροπολογία για τον ΦΠΑ,
που συνιστά την επαναφορά της ρύθµισης της κυβέρνησης Σαµαρά, και τη δεύτερη για τη µη µείωση του αφορολογήτου. Ψηφίστε τις, εάν θέλετε πραγµατικά να ευνοήσετε την κοινωνία.
Μην δεσµεύεστε, όπως δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό
που έχω ξαναπεί το µανιχαϊστικό παιχνίδι του δήθεν καλού και
του δήθεν κακού, ως εάν πραγµατικά στα κυβερνητικά έδρανα
και στα έδρανα της Πλειοψηφίας κάθονται όλοι οι καλοί άνθρωποι, που αγαπούν τους εργαζόµενους, που θέλουν να τους δώσουν χρήµατα, που θέλουν να τους δώσουν παροχές, και από
την άλλη πλευρά, εδώ, κάθονται δήθεν όλοι οι κακοί άνθρωποι,
οι οποίοι δεν θέλουν να βοηθήσουν τους εργαζόµενους, δεν θέλουν να δώσουν συντάξεις, δεν θέλουν να δώσουν παροχές. Αντίθετα, θέλουν να τα πάρουν όλα πίσω γιατί είναι κακοί άνθρωποι,
ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι οι καλοί άνθρωποι µαζί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά δε, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για την
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υγεία, ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, πρέπει να πω. Χειρότερα περίµενα. Υπήρξε µια προσέγγιση, για να πει κάτι προεκλογικά. Εµείς
στην υγεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει πλήρες πρόγραµµα. Είναι όλα γραµµένα εδώ και µήνες.
Το καταθέτω στα Πρακτικά προς διαρκή υπενθύµιση, διότι -ξέρετε- η επανάληψη είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να έχει κατατεθεί τρεις-τέσσερις φορές το πρόγραµµά
µας εδώ. Ο Πρωθυπουργός επιµένει περί ιδιωτικοποιήσεων και
ό,τι τον βολεύει. Την προσπάθεια του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης να αντιµετωπίσει τις δυσλειτουργίες του συστήµατος τις
ονοµάζει «ξεπούληµα» στον ιδιωτικό τοµέα. Πάντα βεβαίως, πρέπει να υπάρχει και το κακό, η λέξη «ξεπούληµα», η λέξη «διαπλοκή», κάτι κακό πρέπει να µας αποδώσει.
Όσον αφορά δε, αν έχετε την καλοσύνη, πάλι τα περί επταήµερης εργασίας, τώρα πραγµατικά, δεν απαντήθηκαν αρκετά;
Δηλαδή, πρέπει να επανέλθουµε σε αυτό; Σοβαρά τώρα, πιστεύετε ότι θα πιστέψει ο οποιοσδήποτε, ότι ο οποιοσδήποτε σε
αυτόν τον τόπο, πόσω µάλλον ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης,
είναι υπέρ της επταήµερης εργασίας των εργαζοµένων; Σοβαρά
το λέτε τώρα; Θέλετε να το πιστέψουµε αυτό και θέλετε να σας
απαντήσουµε σοβαρά, πέραν από τα έγγραφα, τα οποία κατέθεσε και ο εισηγητής µας, που αποδεικνύουν τη δική σας αµφιλεγόµενη στάση στο φαινόµενο της επέκτασης του χρόνου
εργασίας; Ή µήπως έχετε αντίρρηση εσείς στην επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων; Μα, δεν έχετε. Βέβαια, δεν έχετε και
απεδείχθη. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας λειτουργούν
επτά ηµέρες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι δουλεύουν
επτά ηµέρες. Μπορούµε να είµαστε λίγο σοβαροί σε αυτό το
έσχατο στάδιο του διαλόγου ενόψει των ευρωεκλογών;
Και αν µου επιτρέπετε, να σας πω και κάτι ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συντοµεύστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Πραγµατικά, νοµίζω ότι µπροστά µας έχουµε Ευρωεκλογές.
Δεν είναι έτσι; Ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέβηκε περίπου είκοσι λεπτά και µίλησε. Μου λέτε τι είπε για τις ευρωεκλογές; Μου
λέτε ποιο ήταν το στοιχείο της οµιλίας του, που αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας; Τον ρόλο µας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι; Την κρίση των θεσµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν µας
έχετε πει καν σε ποια οµάδα ανήκετε. Δεν µας έχετε πει καν ποιο
πρόγραµµα υποστηρίζετε. Δεν µας έχετε πει καν ποιες αρχές συνυπογράφετε. Δεν µας έχετε πει καν τι στάση θα τηρήσετε. Δεν
είναι σοβαρή η προσπάθειά σας. Είναι προσπάθεια µόνο να επιπλεύσετε πολιτικά.
Σας λέω όµως και σας προλέγω, µε κάθε βεβαιότητα, ότι την
επόµενη µέρα των ευρωεκλογών θα έλθετε πάλι εδώ. Και τότε
µην µας πείτε τα περί δηµοσκόπησης. Ισχύει και θα ισχύει η δήλωση περί ψήφου εµπιστοσύνης. Η ελληνική κοινωνία καλείται
στις ευρωεκλογές, πέραν του ευρωπαϊκού διακυβεύµατος, να
αποδοκιµάσει την Κυβέρνησή σας, τα πεπραγµένα σας, τον ρόλο
σας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Και αν σας αποδοκιµάσει, να έλθετε εδώ να υποβάλετε την παραίτηση σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδάκης για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κεγκέρογλου, δεν
θα κάνουµε κύκλο Κοινοβουλευτικών. Άλλωστε, έχει µιλήσει η κ.
Γεννηµατά. Ήταν η Αρχηγός σας εδώ και µίλησε. Δεν θα γίνει
κύκλος, διότι θα ζητήσουν τον λόγο, ευλόγως και βασίµως, εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα, πέραν του κύκλου των εισηγητών που έγινε δεκτό, καθώς προηγουµένως είχε γίνει άλλη
συνεννόηση. Θα παρακαλούσα να συνεννοηθείτε µε τον κ. Κουτσούκο να του δώσω λίγο περισσότερο χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ενάµισι λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αντιλαµβάνεστε ότι δυσκολεύετε τη διαδικασία. Αν είναι για ένα λεπτό, µπορεί να το κάνουµε, αλλά κατ’ εξαίρεση, µε άδεια του Σώµατος.
Ορίστε, κύριε Βαρδάκη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο πρώτος εισηγητής µίλησε εννέα λεπτά. Δεν έχω απαίτηση
να µιλήσω εννέα λεπτά. Σαφώς, καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά λυπάµαι, γιατί σας
δόθηκε µια ακόµα ευκαιρία µε το παρόν νοµοσχέδιο να αναγνωρίσετε τα λάθη σας. Ψηφίζετε το νοµοσχέδιο, αλλά προσπαθήσατε να το αποδοµήσετε. Αυτό µόνο εσείς µπορείτε να το εξηγήσετε. Και το εγκληµατικό όλων είναι ότι προσπαθήσατε να
απαξιώσετε ένα νοµοσχέδιο τοµή, ένα σχέδιο νόµου, που άρει
αδικίες και λανθασµένες πολιτικές, που εσείς εφαρµόσατε τα
προηγούµενα χρόνια.
«Ο ελληνικός λαός», «ο ελληνικός λαός», «ο ελληνικός λαός»!
Όσοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης µίλησαν, ανέφεραν στον
πρόλογο ή στον επίλογό τους τον ελληνικό λαό. Αλήθεια; Τώρα
θυµηθήκατε τον ελληνικό λαό; Πού είσαστε δέκα χρόνια, που
αυτός ο δύσµοιρος λαός δεινοπαθούσε; Αυτός ο δύσµοιρος
λαός προσπαθούσε να βγει από τα αδιέξοδα, που εσείς δηµιουργήσατε.
«Πήρατε δέκα και δώσατε ένα». Το λέτε όλοι. Σύσσωµη η Αντιπολίτευση. Αλλά το λέγατε πριν δέκα µήνες, το λέγατε πριν από
έξι µήνες, το λέγατε πριν από τέσσερις µήνες, το λέγατε πριν
από δύο µήνες, το είπατε χθες. Καλά, στη Νέα Δηµοκρατία δεν
έχετε έναν µαθηµατικό να µετρήσετε τα θετικά µέτρα; Νοµίζω ειλικρινά, ότι έχετε µείνει στο αξέχαστο 0+0=14. Είναι αναφορές
που πραγµατικά, παραµένουν ιστορικές και αν θέλετε, αντικατοπτρίζουν την πολιτική µας ταυτότητα.
Εσείς δεν είσαστε, που λέγατε ότι είναι φυσικές οι κοινωνικές
ανισότητες; Εσείς δεν είσαστε, που κάνατε επάγγελµα την ανοµία, τη διαπλοκή, τη διαφθορά; Εσείς δεν είσαστε, που λέγατε
«βάστα, Γερούν, γερά»; Εσείς δεν είσαστε, που λέγατε διά στόµατος του κ. Μητσοτάκη «ιδεοληψία οι συλλογικές συµβάσεις»;
Εσείς δεν είσαστε, που ονοµάσατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη
προχθές προεκλογικό ξεδιάντροπο αχρείαστο επίδοµα; Εσείς
δεν είσαστε, που στο πρόγραµµά σας, πριν από έναν χρόνο, είχατε προµετωπίδα την ιδιωτική ασφάλιση και τώρα προπαγανδίζετε την ιδιωτική υγεία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω, µήπως νοµίζετε ότι
δεν µας βλέπει ο ελληνικός λαός, όταν µιλούµε από αυτό το
Βήµα; Διαφορετικά, δεν δικαιολογείται το θράσος σας. Νοµίζετε
ότι το ψέµα και η παραπληροφόρηση σάς κάνει καλό;
Εγώ θέλω να σας προκαλέσω και να σας προσκαλέσω. Ελάτε
να βγούµε µαζί στην κοινωνία, να πείτε στους συνταξιούχους
αυτό, που λέγατε τώρα τρεις µέρες. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε δεκαεφτά φορές τις συντάξεις. Ελάτε µαζί να πούµε στους εργαζόµενους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µείωσε τον κατώτατο µισθό και νοµοθέτησε
τον υποκατώτατο µισθό. Ελάτε µαζί να πούµε στους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το µοναδικό αποκούµπι
τους, την Αγροτική Τράπεζα, και τους φόρτωσε χρέη και κόκκινα
δάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ελάτε µαζί να πούµε στα δυόµισι
εκατοµµύρια ανασφάλιστους ότι είχαν ασφάλιση πριν το 2016.
Ελάτε µαζί, να βγούµε στην κοινωνία να πείτε στον κόσµο ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε στρατιές ανέργων, µε την ανεργία στο
27%.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, να κλείσετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Βγείτε έξω στον κόσµο, να πείτε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ΟΕΚ, την Εργατική Εστία, µοναδικούς οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Βγείτε έξω, στην κοινωνία να πείτε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αιτία, που ο ελληνικός λαός είχε απωλέσει
το 25% του ΑΕΠ και είχε εκτοξευθεί το δηµόσιο χρέος. Βγείτε να
πείτε στους Κρητικούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπεύθυνος µέχρι το
2015, που κανένα έργο υποδοµών δεν προχώρησε. Βγείτε να
πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρέωσε τον ελληνικό λαό µε θαλασσοδάνεια
καναλαρχών, θαλασσοδάνεια 400 εκατοµµύρια στα κόµµατα Νέα
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Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Βγείτε να πείτε στους δηµάρχους των
περιφερειών σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε 40% µε 50% τις χρηµατοδοτήσεις, απαξιώνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Και παρεµπιπτόντως, ρωτήστε τους για τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» και το πρόγραµµα
«ΑΞΙΑ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βαρδάκη, έχετε κλείσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Βγείτε να πείτε στον ελληνικό λαό
ότι ο Μαντέλης, ο Τσουκάτος, ο Τσοχατζόπουλος, ο Παπαντωνίου, ο Χριστοφοράκος και τόσοι άλλοι ήταν συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Βγείτε να πείτε στον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010
έβαλε τη χώρα στα µνηµόνια και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Βγείτε να πείτε ότι µέχρι το 2015 η χώρα είχε αλµατώδη
ανάπτυξη, ο λαός ευηµερούσε και σε τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ χρεωκόπησε τη χώρα και φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό. Βγείτε να
πείτε στην κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ χρεωκόπησε και δηµιούργησε 1 δισεκατοµµύριο έλλειµµα στα ασφαλιστικά ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βαρδάκη, κλείστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πηγαίνετε στους χώρους δουλειάς,
στα εργοτάξια, πείτε στους εργαζόµενους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις συλλογικές συµβάσεις και τέλος βγείτε να πείτε στον
ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε τις προοπτικές διαφθοράς και της διαπλοκής µε τη «NOVARTIS» στο φάρµακο του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Βγείτε να πείτε στην κοινωνία ότι ο Τσίπρας έπαιρνε δωράκια
από τη «SIEMENS». Βγείτε στη νέα γενιά, στα παιδιά µας να πείτε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οραµατίστηκε και θεσµοθέτησε ελαστικές µορφές
απασχόλησης, τα δίωρα, τα τρίωρα, την εκ περιτροπής...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνετε, για να χρεοκοπήσετε τη
χώρα και να καταργήσετε κάθε έννοια δικαίου.
Σας εύχοµαι και εγώ καλή υποµονή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε. Θα µας
χρειαστεί και εµάς.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πέντε λεπτά µίλησα.
Ο άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µίλησε εννέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, εντάξει, απλά
πέντε-πέντε, αυξάνεται ο χρόνος.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έχουν πολύ θράσος, κύριε Πρόεδρε, µερικοί που ξεχνάνε πού βρίσκονταν εκείνη την περίοδο,
που εµείς «καταστρέφαµε» τον τόπο και πού σιτίζονταν τότε. Το
παρακάµπτω τώρα, για να γίνουµε ουσιαστικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε ο κ. Τσίπρας νωρίτερα ότι
αντιµετωπίζουµε µε παγωµάρα -λέει- και αµφίθυµοι ψηφίζουµε
αναγκαστικά αυτές τις διατάξεις.
Είπαµε από την αρχή ότι εµείς, ακόµα και ένα ευρώ να πάρει
ο φτωχός και ο ανήµπορος, που το έχει ανάγκη, ακόµα και µία
µικρή χαραµάδα ελπίδας να ανοίξει στην απελπισία του ο µικροµεσαίος επαγγελµατίας, ο άνεργος θα είµαστε θετικοί.
Αυτό δεν σηµαίνει, σε καµµία περίπτωση, ότι αυτά που κάνετε
εσείς είναι ενταγµένα σε µία στρατηγική, που έρχεται να διορθώσει ό,τι κάνατε από το 2015. Είσαστε πολύ πιο κάτω, και θα
αναφέρω δύο τρία παραδείγµατα, στην επανόρθωση της ζηµίας,
που κάνατε από το 2015 και µετά.
Να µιλήσουµε για το τι έγινε από την εποχή της κρίσης, από
το 2008 µέχρι το 2010, που µπήκαµε στα µνηµόνια και από το
2010 µέχρι και 2014, να µιλήσουµε όποτε θέλετε και να αναλάβει
ο καθένας τις ευθύνες του, πού ήταν, πού πετροβόλαγε και γιατί
η χώρα έµεινε δέκα χρόνια στα µνηµόνια.
Όµως, τώρα µιλάµε για την Κυβέρνηση και δεν µπορεί εδώ να
µας λέτε ότι αποκαθιστάτε τις αδικίες, όταν δεν αποκαθιστάτε
ούτε καν αυτές, που εσείς προκαλέσατε. Είσαστε, λοιπόν, λίγοι,
άτολµοι και λειψοί, κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών
της χώρας.
Δεν απαντάτε στην τροπολογία µας, αυτή που σας είπε νωρίτερα η κ. Γεννηµατά, τι θα γίνει µε το αφορολόγητο.
Δεν απαντάτε αν θα δώσουµε κίνητρα για τους νέους ανθρώ-
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πους, που ανοίγουν δουλειές, για την πρόσληψη νέων στις επιχειρήσεις, για την κατώτερη σύνταξη, τα 500 και τα 700 ευρώ,
που λέµε. Κάτι ψέλλισε σε µία συνέντευξη ο κ. Τσακαλώτος. Δεν
ξέρω, µπορεί να µας τα πει µετά.
Δεν απαντάτε για τη µείωση της φορολογίας στους αγρότες.
Δεν απαντάτε γιατί, ενώ επιχειρηµατολογούσατε ότι πήρατε
από τη µεσαία τάξη για να κάνετε αναδιανοµή, δεν τα επιστρέφετε, διότι παραµένουν ψηλά οι συντελεστές φορολογίας και
ιδίως οι έµµεσοι φόροι.
Δεν απαντάτε στο αίτηµα της κοινωνίας για τις εκατόν είκοσι
δόσεις και σε αυτά που σας είπαµε, τα πολύ απλά, βγάλτε τις
οµόρρυθµες εταιρείες από τις κεφαλαιουχικές, να µπουν στις
εκατόν είκοσι δόσεις.
Είναι ψευδεπίγραφο το νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχουν εκατόν είκοσι δόσεις. Υπάρχουν µόνο είκοσι τέσσερις.
Βάλτε µέσα στη ρύθµιση τους Γενικούς Οργανισµούς Εγγείων
Βελτιώσεων για τις εργοδοτικές εισφορές, που είναι χρεοκοπηµένοι.
Βάλτε όλους τους πυρόπληκτους, το είπα στην παρέµβασή
µου. Απαντήστε γιατί αυξήθηκαν κατά 55 δισεκατοµµύρια τα ληξιπρόθεσµα την περίοδο 2015-2019 και εν πάση περιπτώσει, συµφιλιωθείτε και µε την αλήθεια.
Αυτό είναι 40% αύξηση, κύριε Μαντά, δεν είναι 4%, που λέγατε. Κάντε έναν λογαριασµό. Απλή αριθµητική είναι.
Εν πάση περιπτώσει, κυρία Αχτσιόγλου, εσείς που προσπαθείτε να είστε ήπια και συναινετική: Κατέθεσα τους πίνακες της
ΑΑΔΕ, που δείχνουν τη µείωση του εισοδήµατος των συνταξιούχων κατά δύο χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ, περίοδος 2014-2017.
Δώστε µία απάντηση. Έχει κάνει λάθος η ΑΑΔΕ; Ο κ. Τσακαλώτος δίπλα σας είναι. Πείτε µας ότι έκαναν λάθος ανάλυση, ότι
δεν τα έχουν υπολογίσει όλα.
Άρα, η κ. Γεννηµατά έκανε µία µέτρια εκτίµηση ότι πήρατε 6
δισεκατοµµύρια. Βγαίνει 6 δισεκατοµµύρια, αν πολλαπλασιάσουµε την απώλεια των 2000 ευρώ, µε τα χρόνια που κυβερνάτε,
αν αθροίσουµε πόσα πήρατε από την αύξηση της υγειονοµικής
περίθαλψης, της συνδροµής στα φάρµακα και από την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Κάντε όπως θέλετε τον λογαριασµό, αλλά πήρατε πάνω από 6 δισεκατοµµύρια και θα επιστρέψετε 800 εκατοµµύρια.
Εν πάση περιπτώσει, επαναφέρτε τον ΦΠΑ εκεί πού τον βρήκατε. Δεν είπαµε να τον πάτε παρακάτω. Το καφεδάκι του συνταξιούχου θα είναι στο 24%; Δεν είναι µια γενναία ρύθµιση να το
αναγνωρίσετε και αυτό πρέπει να το κάνετε τώρα µε µία νοµοτεχνική βελτίωση; Έχετε τον χρόνο. Ακόµα και τώρα, κατατίθενται
τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε.
Για να τελειώσω, γιατί θέλω να είµαι συνεπής στον χρόνο και
µέσα στο θέµα, να πω το εξής. Στο νοµοσχέδιό σας έχετε τουλάχιστον δύο διατάξεις, που αναφέρεστε στην επταήµερη εργασία των εργαζοµένων. Πάψτε αυτή τη fake αντιπαράθεση µε τη
Νέα Δηµοκρατία.
To σαραντάωρο και το πενθήµερο τα κατοχύρωσε το ΠΑΣΟΚ
και ισχύουν. Η επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων, επίσης,
είναι µία αναγκαιότητα. Για να είστε ειλικρινής τουλάχιστον, επαναφέρτε τις συλλογικές συµβάσεις για τον κατώτερο µισθό.
Πάψτε να λέτε ότι τελειώνετε τη λιτότητα. Αν τελειώνατε τη λιτότητα, δεν θα είχατε 31 δισεκατοµµύρια απόθεµα. Από πού έγιναν αυτά τα 31 δισεκατοµµύρια απόθεµα; Είναι τα λεφτά, που
πήγατε και τώρα τα βάζετε ως εγγύηση, για να µας πείτε ότι αλλάζετε το µοντέλο της λιτότητας, όπως µας εξήγησε ο κ. Τσακαλώτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Άρα, κύριε Πρόεδρε, η ρύθµιση του
νοµοσχεδίου είναι µικρότερη των περιστάσεων, είναι ατελής, δεν
είναι ολοκληρωµένη. Εµείς, όµως, όπως είπα, θα την ψηφίσουµε,
γιατί, έστω και ένας να ευνοηθεί από µία ρύθµιση, θέλουµε αυτό
να γίνει πράξη και δεν θέλουµε να πει κανένας ότι το εµποδίσαµε.
Κατά τα άλλα, αυτά που είπε και η κ. Γεννηµατά για την κρίση
του λαού στις 26 του Μάη, θα είµαστε εδώ στις 27 για να τα συζητήσουµε και να δούµε τι ρόλο θα έχει ο καθένας για την επόµενη µέρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Και εµείς εδώ θα είµαστε στις 27.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κυρία Αχτσιόγλου.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Εµένα µε ξεχάσατε, κύριε Πρόεδρε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μη βιάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Περιµένετε ένα λεπτό, η
Υπουργός ζητά τον λόγο όχι για να απαντήσει. Μην βιάζεστε. Επί
µίας τροπολογίας θέλει να τοποθετηθεί, για να τη λάβετε υπ’
όψιν σας, κυρία Λυµπεράκη κι εσείς και ο κ. Κατσώτης. Είστε στη
σειρά, όλοι θα µιλήσετε. Για να µην πούµε, όµως, ύστερα ότι δεν
θα µπορεί να υπάρξει ανταπάντηση.
Κυρία Αχτσιόγλου, παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2187 και ειδικό 194 που κατατέθηκε από
τους Βουλευτές κ.κ. Ψυχογιό, Θελερίτη και Τσίρκα. Αφορά
στους δικαστικούς αντιπροσώπους στις εκλογές και δίνει τη δυνατότητα, όπως έχουν αιτηθεί και άλλες φορές και οι δικηγορικοί
σύλλογοι, πτυχιούχοι της Νοµικής να µπορούν να είναι δικαστικοί
αντιπρόσωποι ακόµη και αν δεν είναι καταγεγραµµένοι στα µητρώα των πρωτοδικείων, αν έχω καταλάβει καλά.
Αν θέλει ο Βουλευτής, να συµπληρώσει παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πείτε, κύριε Ψυχογιέ, για
να διευκρινιστεί, γιατί είναι της τελευταίας στιγµής. Πείτε το για
να είναι σαφές στο Σώµα. Αυτονόητο είναι, αλλά για να είναι
σαφές, επί των δικαστικών αντιπροσώπων και των αµοιβών τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπε και η Υπουργός, πρόκειται για µία τροπολογία που
έχει να κάνει µε τους δικαστικούς αντιπροσώπους και διευρύνει,
από τη στιγµή που καλύψαµε τις ανάγκες των πρωτοδικείων, τη
δυνατότητα σε δικαστικούς υπαλλήλους, όπως είχαν και αυτοί
αιτηθεί, να πάνε ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και βέβαια σε πτυχιούχους Νοµικής, που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και έχουν ορκιστεί, να στελεχώσουν τις εκλογές που έρχονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχουν ανακοινωθεί αυτά
και δηµοσίως. Βέβαια, έρχονται τώρα πολύ καθυστερηµένα. Απλώς είναι στα όρια του αυτονόητου.
Κύριε Σαχινίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε και κάτι άλλο; Μισό
λεπτό, κύριε Σαχινίδη.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Επειδή δεν είναι εδώ οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής για
την τροπολογία τους αναφορικά µε τη ρύθµιση οφειλών και χρειάζεται να τους απαντήσω νοµίζω σε αυτό.
Όταν σχεδιάζουµε µία ρύθµιση οφειλών –να πω αυτό προκαταρκτικά- πρέπει να κρατάµε µία ισορροπία ανάµεσα στη δυνατότητα που δίνουµε στους ανθρώπους να απαλλαγούν από τα
βάρη τους, αλλά και στο να µην καλλιεργούµε µία κουλτούρα µη
πληρωµής προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Να µην δηµιουργείται
δηλαδή η εντύπωση ότι κάποιος ασφαλισµένος µπορεί να είναι
για χρόνια ασφαλισµένος, να µην πληρώνει τίποτα και στο τέλος
να λάβει σύνταξη, γιατί θα υπάρξει κάποια ρύθµιση η οποία θα
τον ευνοήσει. Πρέπει να κρατάµε αυτή την ισορροπία.
Δεύτερο προκαταρκτικό που πρέπει να σηµειώσω επειδή δεν
ξέρω αν αυτό είχε γίνει κατανοητό -µε βάση αυτά που διαβάζω
στην αιτιολογική φαίνεται ότι αυτό έχει παρερµηνευθεί- είναι ότι
στη ρύθµιση οφειλών που κάνουµε µπορούν να υπαχθούν όλοι
οι οφειλέτες για τα ασφαλιστικά ταµεία, όλοι οι οφειλέτες. Ακόµα
και αν εγώ οφείλω 80.000 ευρώ, εντάσσοµαι κανονικά στη ρύθµιση οφειλών.
Η ρύθµιση που θα ψηφίσουµε σε λίγο προβλέπει κούρεµα βασικής οφειλής και κούρεµα προσαυξήσεων. Έχω πει ότι µεσοσταθµικά αυτό συνεπάγεται περίπου 65% µείωση της οφειλής.
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Τα όρια που αυτήν τη στιγµή υπάρχουν εκ του νόµου µε τα
οποία µπορεί κανείς να πάρει σύνταξη, δηλαδή υπάρχουν κάποια
όρια οφειλής τα οποία δεν µπορεί να ξεπερνάει ένας ασφαλισµένος για να µπορεί να λάβει σύνταξη, είναι 20.000 στον ΟΑΕΔ. Αν
δεν κάνω λάθος περίπου αυτό ζητάτε, το 20.000 να γίνει 40.000,
να ανέβει πολύ πιο πάνω, δηλαδή να διπλασιαστεί το όριο.
Προσέξτε, όµως. Με βάση τη ρύθµιση οφειλών που κάνουµε
εµείς, που σας είπα εγώ ότι έχει κούρεµα 65%, αυτό σηµαίνει ότι
οι άνθρωποι µε χρέη µέχρι και 60.000, µε το που µπαίνουν στη
ρύθµιση –εφόσον κόβεται κατά 65%- πέφτουν κάτω από το όριο
των 20.000, που είναι εκείνο το οποίο κανείς πρέπει να τηρεί για
να λάβει σύνταξη.
Επαναλαµβάνω ότι και ένας άνθρωπος, φερ’ ειπείν, µε 55.000
ευρώ χρέος µε το που θα µπει στη ρύθµιση και θα γίνουν τα κουρέµατα, θα βρεθεί να οφείλει λιγότερα των 20.000 ευρώ, εποµένως θα µπορεί να λάβει σύνταξη.
Άρα δεδοµένου του κουρέµατος που κάνουµε, το πραγµατικό
όριο πια δεν πρέπει να το λαµβάνετε στο 20.000, αλλά να συνυπολογίζετε το κούρεµα που κάνουµε. Άρα το πραγµατικό όριο
που κανείς ξεπερνάει τα του νοµού είναι οι 60.000, εφόσον κάνουµε αυτό το κούρεµα που σας περιέγραψα.
Για να βρεθεί κάποιος δε να οφείλει άνω των 60.000 σε ένα
ασφαλιστικό ταµείο, σηµαίνει ότι θα πρέπει για περίπου δεκαπέντε χρόνια να µην πλήρωνε εισφορές. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν
µπορούµε να πάµε πιο πέρα από αυτό, διότι µετά δηµιουργούµε
µία εντύπωση ότι κάποιος ασφαλισµένος µπορεί πια όλα τα χρόνια της ζωής του να µην πληρώνει εισφορές και να θεµελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Δεν µπορεί αυτό να συµβεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Δόθηκαν διευκρινίσεις. Νοµίζω πως είναι µια συζήτηση για κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο θα µας απασχολήσει εν τοις πράγµασι
µετά την πλατφόρµα για να δούµε πώς θα διαµορφωθούν τα
πραγµατικά στοιχεία, ποιοι θα µπούνε, µέχρι ποιο σηµείο, κ.λπ..
Παρακαλώ, κύριε Σαχινίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά µε
µία ελαστικότητα, όπως και οι προηγούµενοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µόνο σίγουρο και αδιαµφισβήτητο είναι ότι πράγµατι πρόκειται για προεκλογικές παροχές. Μάλιστα, µεγάλη εντύπωση
µας κάνει ως Χρυσή Αυγή ότι όλοι οι προλαλήσαντες, που καταγγείλανε, ξέχασαν το 1989, επί προεκλογικής περιόδου Ανδρέα Παπανδρέου το «Τσοβόλα, δώστα όλα». Η Νέα Δηµοκρατία
ξέχασε τον Γενάρη του 2015, που δύο µέρες πριν τις εκλογές,
Παρασκευή, ξεκίνησε η καταβολή των αποζηµιώσεων στους
αγρότες για το ρωσικό εµπάργκο και µάλιστα µέχρι και ανήµερα
των εκλογών, την Κυριακή, βάζανε χρήµατα στους αγρότες. Όλα
αυτά αποδεικνύουν για άλλη µία φορά ότι πράγµατι είστε ένα και
το αυτό.
Δεν αναφέρθηκε, όµως, από κανέναν ότι ο Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης σας, ο κ. Χουλιαράκης, ήταν αντίθετος σε
αυτό το πακέτο µέτρων. Και αυτό το αναφέρω, διότι ως προς το
συγκεκριµένο πακέτο µέτρων, έτσι όπως θα εξελιχθεί µέχρι και
το 2020, ο δηµοσιονοµικός χώρος που υπάρχει είναι πολύ µικρότερος σε σχέση µε τα µέτρα που θα δώσετε ως µόνιµα είτε ως
παροχές. Υπάρχει ένα έλλειµµα της τάξεως των 700 εκατοµµυρίων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι διεθνή δηµοσιεύµατα αναφέρονται ακριβώς πάνω σε αυτό, µε τον κίνδυνο µάλιστα να απωλέσουµε ποσά τα οποία θα εκταµιεύονται από τις ευρωπαϊκές
τράπεζες.
Θα ήθελα, όµως, λίγο την προσοχή όλων σας, γιατί λέχθηκε
προηγουµένως από τους προλαλήσαντες σχετικά µε την ευαισθησία απέναντι στον ελληνικό λαό και µε το τι έχουν κάνει όλοι
τους και για τις ευθύνες που αναλογούν.
Δώστε βάση, λοιπόν, σε κάποιες ηµεροµηνίες. Θα αναφερθώ
συγκεκριµένα για όσους διετέλεσαν από το 2004 µέχρι σήµερα
και υπάρχει σοβαρός λόγος: Από το 2004 έως το 2009, Καραµανλής, κρατήστε το. Από το 2009 έως το 2011, Γεώργιος Παπανδρέου. Από 11 Νοεµβρίου του 2011 µέχρι και 16 Μαΐου του
2012, όπου έγιναν και οι εκλογές, διορισµένη κυβέρνηση Λουκά
Παπαδήµου. Από 16 Μαΐου του 2012 έως και 20 Ιουνίου του
2012, υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραµµένου και ακο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λούθησαν Σαµαράς - Βενιζέλος.
Τι συνέβη στο επίµαχο χρονικό διάστηµα όπου υπήρχε η κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήµου και η υπηρεσιακή κυβέρνηση
του κ. Παναγιώτη Πικραµµένου; Ξεκινώντας από τον πρώτο που
ανέφερα τον κ. Καραµανλή στο ΦΕΚ µε αριθµό φύλλου 250, 9
Δεκεµβρίου 2008, αναφέρεται σχετικά µε τα οµόλογα που είχαν
εκδοθεί τότε στις τράπεζες, τα 23 δισεκατοµµύρια. Και εδώ αναφέρει το άρθρο 5 του συγκεκριµένου ΦΕΚ ότι: «Τα πιστωτικά
ιδρύµατα στα οποία διατίθενται οι τίτλοι του ελληνικού δηµοσίου
κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιµοποιήσουν
το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων
στεγαστικών και για µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε ανταγωνιστικούς όρους», κάτι το οποίο οι τράπεζες δεν το έπραξαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα εδώ τι συµβαίνει; Έχουµε την περίπτωση της υπεξαίρεσης. Αυτά τα οµόλογα, τα οποία ήταν ένα δάνειο που είχε χορηγήσει το ελληνικό κράτος προς τις τράπεζες έληξαν το Μάρτιο
του 2012, την περίοδο ακριβώς που είχαµε τις διορισµένες κυβερνήσεις, την υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. Πικραµµένου που
ήταν για ένα µήνα για την περίοδο των εκλογών και τη διορισµένη
κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου.
Τι έγινε; Δελτίο δηµοσίου χρέους µε αριθµό 66, Ιούλιος του
2012, είναι το τρίµηνο όπου τα 23 δισεκατοµµύρια των τραπεζών
δεν αποπληρώθηκαν ως όφειλαν απέναντι στο ελληνικό δηµόσιο
και µπήκαµε στο ελληνικό δηµόσιο χρέος.
Εδώ τα στοιχεία µας λένε ότι στις 31 Μαρτίου το ελληνικό εξωτερικό χρέος ήταν 280 δισεκατοµµύρια και µέσα σε τρεις µήνες
πήγαν τα χρέη 303, βεβαιώθηκαν τα 23 δισεκατοµµύρια των τραπεζών ως χρέος στο ελληνικό δηµόσιο. Κανένα από τα λεγόµενα
κόµµατα του συνταγµατικού τόξου δεν κατήγγειλε αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι ο λογιστικός έλεγχος που είπαµε ότι θα πράξουµε
ως Χρυσή Αυγή σε σχέση µε το χρέος που προέκυψε. Αυτά τα
χρήµατα, τα 23 δισεκατοµµύρια που βεβαιώθηκαν στο δηµόσιο
χρέος, δεν µπορούν να προκύψουν ούτε µε επιτόκια πλέον του
40%, αλλά βλέπω ότι όλοι σας σιωπάτε. Σιωπάτε, γιατί δεν έχετε
να πείτε τίποτα φυσικά. Κανείς δεν αναφέρθηκε, κανείς δεν είχε
ενηµερώσει τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτά όλα που του κλέψανε, κυριολεκτικά και όχι εντός εισαγωγικών, όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε τα µνηµόνια που ψηφίσανε κανείς, µα κανείς δεν
κόπτεται για τον ελληνικό λαό. Είστε το ίδιο ακριβώς.
Αυτά όλα θα αλλάξουν µόνον εάν έρθουµε εµείς στην κυβέρνηση και στα πράγµατα, διότι εµείς δεν υποσχόµαστε απολύτως
τίποτα στον ελληνικό λαό εκτός από ένα πράγµα: οι κλέφτες φυλακή και τα κλεµµένα στον λαό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όσον αφορά τη διαδικασία
–γιατί προηγουµένως έκανα και κάποια νοήµατα σε διάφορους
συναδέλφους για να καθίσουν και να µην µπαινοβγαίνουν στην
Αίθουσα- στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Κατσώτης, η κ. Λυµπεράκη
και θα κλείσει τη συνεδρίαση ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος. Ο κ. Κεγκέρογλου θα πάρει τον λόγο για ένα λεπτό
όποτε θέλει ανάµεσα στους οµιλητές, καθώς του το έχουµε υποσχεθεί και πρέπει να το τηρήσουµε.
Παρακαλώ, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε για µία ακόµη φορά να επισηµάνουµε ότι η Κυβέρνηση στοχεύει και µε αυτές τις ρυθµίσεις, που σε λίγο θα ψηφιστούν, να περάσει τη λογική του µικρότερου κακού, πάνω από
όλα να συνηθίσουν τα λαϊκά στρώµατα να ζουν µε τα ελάχιστα,
να ξεχάσουν τις απώλειες, τις ανατροπές, να αποδεχτούν σαν
µονόδροµο την ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτήν την
τακτική σας πολιτική θέλετε να κρύψετε µε τα ελάχιστα ψίχουλα
που δίνετε στα θύµατα και από την άλλη βέβαια µε µέτρα ενίσχυσης των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Να αναφέρουµε, βέβαια, τον ΦΠΑ, κυρίως στην ενέργεια, που
στοχεύει στο να ενισχύσει την κερδοφορία των µεγάλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων τόσο στη βιοµηχανία όσο και στον τουρισµό.
Θα αναφερθώ στο θέµα της δέκατης τρίτης σύνταξης. Βέβαια,
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δεν το ονοµάζετε επίδοµα, όπως το λέει ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, λοιπόν, το έχει ονοµάσει ως βοήθηµα εορτών στην εισήγησή του
και είναι ένα βοήθηµα των 300 ευρώ και 500 ευρώ για όσους
έχουν την κατώτερη σύνταξη έως 500 ευρώ.
Εµείς λέµε πως ό,τι κερδίζουν µε τον αγώνα τους οι συνταξιούχοι καλό είναι και δεν θα µπούµε εµπόδιο. Όµως το ότι επιστρέφετε ψίχουλα και µε θράσος τα αποκαλείτε παροχές αυτό
δεν µπορεί να είναι ανεκτό.
Για τις τροπολογίες αποκαλύπτεται από την απόρριψη των
τροπολογιών του ΚΚΕ ότι δεν θέλετε να διαταράξετε τους σχεδιασµούς των επιχειρηµατικών οµίλων, τους οποίους υλοποιείτε
µε πολλή θέρµη. Γι’ αυτό απορρίπτετε κύρια την τροπολογία για
την κήρυξη της απεργίας. Επιµένετε στα µεγαλύτερα εµπόδια
στην κατάργηση της.
Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι χρειάζεται να βγάλουν συµπεράσµατα να µην ανεχθούν άλλο το παιχνίδι του µικρότερου κακού που και σε αυτήν τη συνεδρίαση επιχειρήθηκε
να αναδειχθεί ακόµα περισσότερο µε αφορµή το επταήµερο.
Καρφώνει ο ένας τον άλλον, ενώ είναι κοινή σας η πολιτική για
τη σύγχρονη σκλαβιά που έχετε διαµορφώσει, αφού στηρίζετε
και υλοποιείτε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν
αφήνουν τίποτα όρθιο από το σταθερό ηµερήσιο χρόνο, τη σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα.
Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Κοινωνικών Δικαιωµάτων,
που τον επικαλείστε, τα ελάχιστα, οι ευκαιρίες, και όχι τα δικαιώµατα. Η στρατηγική σας είναι η ίδια και τα έργα σας είναι η απόδειξη, αυτά που ακούστηκαν για τον «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ», την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», τον τουρισµό και άλλα.
Θέλουµε να σηµειώσουµε –να το ακούσουν οι εργαζόµενοιότι είναι αποτέλεσµα της υπογραφής των στελεχών σας στο εργατικό κίνηµα, στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν τον εργασιακό µεσαίωνα. Αυτούς πρέπει να αποτινάξουν οι εργαζόµενοι και να αναδείξουν δυνάµεις
αγωνιστικές, ριζοσπαστικές, δυνάµεις του ΠΑΜΕ, που βάζουν
απέναντι το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόµµατά τους
και τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους, που οργανώνουν την
πάλη για την ανάκτηση των απωλειών, για τις σύγχρονες ανάγκες, που θα αγωνιστούν για σταθερό ηµερήσιο χρόνο, πενθήµερο, σαραντάωρο, µε στόχο την παραπέρα µείωση σε τριανταπεντάωρο, για µισθούς που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες, να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να διώξουν τους εργοδότες από τα συνδικάτα, που θέλουν µε τη συµµετοχή τους να
µονιµοποιήσουν τις ανατροπές, που αξίωσαν και υλοποιήσατε,
και να συνεχίσουν και σε άλλες το επόµενο διάστηµα.
Η εργατική τάξη δεν µπορεί να συµβιβάζεται και να ανέχεται
αυτή την πολιτική. Δεν µπορεί να δείχνει υποµονή στην πολιτική
που την οδηγεί στη χαµοζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός
της, όπως και τα κόµµατα που τη στηρίζουν και υλοποιούν τα
µέτρα που την οδηγούν να ζει χειρότερα, ενώ ο πλούτος που παράγεται είναι µεγαλύτερος. Η αγοραστική αξία του µισθού είναι
στο 1980. Αυτή είναι, αν θέλετε, η προσέγγιση που κάνει η Επιτροπή Σοφών, που εσείς ορίσατε.
Τώρα είναι η ώρα να δώσουν δύναµη στον αγώνα τους οι συνταξιούχοι που είδαν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία και τώρα τον
ΣΥΡΙΖΑ να τους ισοπεδώνουν, χρειάζεται να σας πληρώσουν µε
το ίδιο νόµισµα. Οι αυταπασχολούµενοι που είδαν επίσης να τους
ληστεύουν όλοι τους µε τη σειρά, χρειάζεται να τους πληρώσουν
επίσης µε το ανάλογο νόµισµα. Οι νέοι και οι νέες που ακούν για
ευκαιρίες, και όχι δικαιώµατα, που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας, τη δουλειά µε 300 ευρώ, τις ελαστικές µορφές δουλειάς,
που τους κλέψατε τα όνειρα για τη ζωή τους, δεν µπορούν να
ανεχτούν αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται να στρατευθούν στον
αγώνα για ρήξη και ανατροπή της βαρβαρότητας της δικτατορίας του κεφαλαίου.
Όπως έχουµε επισηµάνει, ως ΚΚΕ δεν θα εµποδίσουµε ούτε
το ένα ευρώ που µπορεί να πάρει ο λαός, δεν θα εµποδίσουµε
ούτε ένα κλικ ελάφρυνσης από τη θηλιά στον λαιµό του αυταπασχολούµενου, που επισηµαίνουµε ότι είναι πριν τον πνιγµό και
πολλούς βέβαια τους έχει πνίξει. Το ίδιο θα κάνουµε και µε τις
τροπολογίες που περιλαµβάνουν τη µείωση του ΦΠΑ, το βοήθηµα στους συνταξιούχους. Αυτό το περιεχόµενο έχει το «πα-
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ρών» που ψηφίζουµε επί της αρχής και σε πολλά άρθρα και στις
τροπολογίες.
Θέλουµε να σηµειώσουµε, τέλος, την αναστάτωση που φέρνετε ξανά στους εργαζοµένους των ΟΤΑ µε τις ηµεροµηνίες,
κύριε Υπουργέ, για τον πολιτικό έλεγχο. Πριν από ένα µήνα δώσατε ηµεροµηνία 31-12-2019 και έρχεστε τώρα και το παίρνετε
πίσω και βάζετε ηµεροµηνία 31-7-2019.
Τελειώνοντας, θέλουµε να πούµε για την Υπουργό Εργασίας,
ότι καταθέσαµε ορισµένες προτάσεις, που ακούνε αυτήν τη
στιγµή πολλοί, και δεν έχετε δώσει απάντηση. Σε περίοδο αδράνειας ενός εργαζόµενου, αυτός ο χρόνος έπρεπε να µη λογίζεται
χρόνος στην ασφάλιση, να µην καταλογίζονται εισφορές. Είναι
περίοδος αδράνειας. Το ξέρει ο κ. Πετρόπουλος, τον έχουν επισκεφθεί αρκετοί. Δεν έχετε κάνει τίποτα για αυτό.
Επίσης, υπάρχει το ζήτηµα που έχουµε θέσει στο άρθρο 41,
ότι µε το πέρας του έτους το αποθεµατικό αυτό, αφού δεν υπάρχει άλλο αίτηµα, να αποδίδεται στις οργανώσεις. Κι αυτό δεν έχει
συµπεριληφθεί.
Επίσης, για το άρθρο 53, για την απόλυση, έχουµε πει, κυρία
Υπουργέ, η αποζηµίωση του εργαζοµένου να θεωρείται ακατάσχετη και να έχει αυτούς τους όρους γιατί είναι µία αποζηµίωση
η οποία δίνεται για να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της ανεργίας
του. Όµως ούτε αυτό το αποδεχθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, και για τις συντάξεις για τις πολυµελείς οικογένειες,
που θα µπορούσατε πράγµατι για κάθε τέκνο πέρα από τα τρία
να κάνετε ακόµα 1% επιπλέον ελάφρυνση, ούτε για αυτό πήραµε
απάντηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο. Έπειτα για ένα λεπτό ο κ.
Κεγκέρογλου και για ένα λεπτό ο κ. Παππάς θέλουν να κάνουν
µία παρέµβαση και θα κλείσει ο Υπουργός Οικονοµικών για περισσότερα λεπτά.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, θα είµαι σύντοµη, δεν θα επαναλάβω αυτά
που ανέφερα στην πρωτολογία µου. Πρόκειται για ένα σηµαντικό
νοµοθέτηµα. Τα θέµατα µε τις έως εκατόν είκοσι δόσεις, που διευκολύνουν την αποπληρωµή χρεών, είναι σηµαντικά. Εµείς στο
Ποτάµι θα τα θέλαµε µε λίγο µεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση.
Όπως σε κάθε µεγάλο νοµοθέτηµα, παρεισφρέουν και διάφορα πελατειακά. Το θέµα της αναγνώρισης των πλασµατικών
χρόνων για υπολογισµό σύνταξης των µελών ΔΕΠ το θεωρώ ότι
είναι περίπου ντροπή.
Παρεισφρέουν πράγµατα που είναι πατερναλιστικά, όπως η
αντιµετώπιση των ορφανών παιδιών, που επεκτείνεται η ασφαλιστική τους κάλυψη µέχρι τα τριάντα πέντε, σαν να είχαν κάποιου
είδους ανικανότητα εργασίας.
Είναι ηλικιοφοβικό και σεξιστικό σε µερικά σηµεία, όταν εξηγεί
γιατί οι γυναίκες άνω των πενήντα δύο ετών δεν µπορούν να
βρουν δουλειά και γι’ αυτό θα πρέπει να καταργηθεί το όριο, και
είναι και παραδοσιακό κιόλας όταν λέει ότι η διάρκεια του γάµου
να µειωθεί από τα πέντε στα τρία χρόνια πριν από την αποχώρηση του αποβιώσαντος.
Είναι και λίγο κουτοπόνηρο σε κάποια σηµεία. Ακούγεται πάρα
πολύ ωραίο όταν αυξάνει το ποσοστό σύνταξης της χήρας από
το 50% στο 70% του συζύγου της, αλλά αυτό που δεν λέει είναι
ότι θα είναι επανυπολογισµένη. Άρα πρέπει να µας πείτε –και θέλουµε να το ακούσουµε αυτό- τι θα βγει µε τον επανυπολογισµό.
Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφές. Καταλαβαίνω το ασφαλιστικό, ότι από τα σκουπίδια πρέπει να γίνει ένα
σύστηµα κανονικό. Καταλαβαίνω ότι έχει άστοχα, εύστοχα, δύσκολα, αφόρητα σηµεία. Πρέπει όµως κάπως να έχουµε µία
κοινή αντίληψη για το πού πάµε.
Υπάρχουν και παρεξηγηµένες πλευρές. Αναφέρθηκα στην οµιλία µου και στην επιτροπή ότι ο σοβαρός λόγος απόλυσης πρέπει να καταλάβουµε ότι είναι σοβαρός λόγος µη πρόσληψης και
καταλαβαίνω ότι προεκλογικά δεν θέλετε να το συζητήσετε, αλλά
πρέπει να βρούµε έναν τρόπο σε αυτήν τη Βουλή να κουβεντιά-
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σουµε ποια είναι τα µέτρα που διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να ψηφίσουµε κάτι στο
τέλος, αλλά για να κατακτήσουµε κάποιο κοινό σηµείο κατανόησης του τι βοηθάει και τι όχι.
Θα ήθελα µόνο να σταθώ στο θέµα των µέτρων µόνιµου χαρακτήρα και κυρίως της δέκατης τρίτης σύνταξης, που δεν µε
νοιάζει αν την πείτε δέκατη τρίτη, αν την πείτε βοήθηµα, αν την
πείτε κοκκινοσκουφίτσα. Αναµφίβολα είναι σηµαντική για αυτές
και για αυτούς που την παίρνουν. Έχει όµως ένα σηµείο που πρέπει να συζητήσουµε. Μόνιµα µέτρα σε ασφαλιστικές δεσµεύσεις
χρειάζονται αναλογιστική µελέτη. Πρέπει να γνωρίζει η Βουλή
και η κοινωνία τι υποχρεώσεις αναλαµβάνει και ακριβώς πρέπει
να ξέρει ποιοι επωφελούνται.
Και να σας πω γιατί. Δεν υπάρχει αµφιβολία, κόπηκαν δεκατέσσερις φορές οι συντάξεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, κόπηκαν. Το εισόδηµα των συνταξιούχων κατέβαινε µε τη σκάλα.
Την ίδια ώρα µε το ασανσέρ κατέβαινε το εισόδηµα άλλων κατηγοριών. Αυτό δεν θα πει ότι ευηµερούν οι συνταξιούχοι, σηµαίνει
όµως ότι κάποιοι άλλοι έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, οικογένειες
µε παιδιά, άνεργοι. Υπάρχουν κατηγορίες που χρειάζονταν πιο
επειγόντως την υποστήριξη. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν
υπάρχουν κατηγορίες συνταξιούχων που είναι φτωχοί ή διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο φτώχειας.
Θα έλεγα, λοιπόν, τα χρήµατα που αποφάσισε η Κυβέρνηση
να διοχετεύσει πίσω σαν εξισορρόπηση, µικρή εξισορρόπηση,
των απωλειών να τα συσχετίσει µε έναν τρόπο µε το εισόδηµα.
Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο προχθές να λέει ότι σκέφτονται µήπως
επαναφέρουν το ΕΚΑΣ, εκτός κι αν δεν το κατάλαβα καλά.
Ένας τρόπος είναι να πάει µέσω ΕΚΑΣ, που εκεί βλέπεις ότι
πάει εκεί που υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη, πιο κοντά στη φτώχεια. Ένας άλλος τρόπος είναι να το εντάξετε στο κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, που είναι ένας µόνιµος, σωστός τρόπος, έτσι
ώστε αν συντρέξει κάποιος λόγος κάποια στιγµή να µην υπάρχει,
να µην υπάρχει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνεται µία δέσµευση
µε ορίζοντα πολυετίας, όχι δεκαετίας, αλλά πολυετίας και να µην
υπάρχει σαφής αναλογιστική µελέτη πάνω σε ρεαλιστικές υποθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να µιλήσετε από τη θέση σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως
θα µιλήσω από τη θέση µου, θα συντοµεύσω λόγω του περιορισµού του χρόνου.
Βιώσαµε και εντός Αιθούσης τη συνέχεια της ανούσιας αντιπαράθεσης για θέµατα που θα µπορούσαν να απασχολήσουν τον
δηµόσιο διάλογο, εάν αυτή η αντιπαράθεση ήταν δηµιουργική.
Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης κάνουν µια οξεία
αντιπαράθεση, αλλά χαµηλού επιπέδου, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Έχει στόχο, βεβαίως, να καλύψει την ένδεια πολιτικής και
τα αρνητικά πεπραγµένα και να κερδίσει καθένας για την πλευρά
του ό,τι µπορεί -η µεν Κυβέρνηση για να κρατηθεί στην εξουσία
και ο κ. Μητσοτάκης για να την αντικαταστήσει στην εξουσίααλλά τα προβλήµατα του κόσµου µένουν χωρίς καν µια αποτελεσµατική συζήτηση.
Και για αυτό θα πρέπει να κάνω µία αναφορά στο τελευταίο
θέµα που έχει να κάνει µε τα δηµόσια νοσοκοµεία. Θα σας πω
ένα συγκεκριµένο παράδειγµα και πρέπει να τοποθετηθεί σήµερα και η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επ’ αυτού.
Από το 2014 έως το 2019 δεν λειτουργεί ο µαγνητικός τοµογράφος στο νοσοκοµείο «Αττικόν». Εµείς δηµιουργήσαµε το νοσοκοµείο «Αττικόν», µια τεράστια υποδοµή για την Αττική και την
Ελλάδα και δεν λειτουργεί τεσσεράµισι χρόνια ο µαγνητικός τοµογράφος. Ο Υπουργός δεν έρχεται να απαντήσει σε ερωτήσεις
του παριστάµενου Αντιπροέδρου, του κ. Κρεµαστινού και βεβαίως, να σας πω ότι και ενάµιση χρόνο στο ίδιο νοσοκοµείο δεν
γίνονται επεµβάσεις για την τοποθέτηση βαλβίδας στην αορτή,
γιατί υπάρχει µία διαφωνία στους ανθρώπους εκεί που χειρίζονται το θέµα. Πρέπει να απαντήσουν σε αυτά και µετά θα λύσουµε
τα διαχειριστικά ζητήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχοµαι στην τροπολογία, για την οποία είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι πιθανόν να υπάρχει το θέµα της έκθεσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, γιατί την έχουµε καταθέσει και ως πρόταση νόµου
και έχουµε πάρει την έκθεση. Αυτό το οποίο κάνουµε δεν είναι
να χαρίζουµε καµµία σύνταξη. Απλώς, δεν χάνει το δικαίωµά του
ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένος του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΕΑ που οφείλει, όταν τακτοποιήσει την οφειλή του, να ανακτήσει το σύνολο της σύνταξης.
Να το πω µε απλά λόγια: Εάν δεν την κάνει δεκτή για τους δικούς της λόγους η Υπουργός -και εξέθεσε την άποψή της-, θα
έλεγα ότι µπορούσε να βάλει µε νοµοτεχνική βελτίωση µία διάταξη στο τέλος της κυβερνητικής ρύθµισης, όπως την έχει, ότι
διατηρεί ο συνταξιούχος το δικαίωµα, εφόσον τακτοποιήσει µε
τους διαθέσιµους τρόπους την οφειλή του, να ανακτήσει το σύνολο της δικαιούµενης σύνταξης. Αλλιώς, θα έχει τεράστια προβλήµατα.
Συνυπογράφω αυτά που ακούστηκαν για τις συντάξεις χηρείας και µια σειρά άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι µπορεί να ήταν τρεις µέρες η συζήτηση, αλλά δεν
υπήρξε δηµιουργική -από την πλευρά τουλάχιστον της Κυβέρνησης- στάση σε σχέση µε τις προτάσεις που καταθέσαµε. Δεν δέχθηκε να συζητήσει αυτά που καταθέσαµε και έχουν όλα, όλες οι
προτάσεις που κατέθεσε η κ. Γεννηµατά έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, το λαµβάνει
υπ’ όψιν του ο Υπουργός που θα κλείσει τη συνεδρίαση.
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά
πραγµατικά για ένα λεπτό, όχι για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι σαν τον κ. Κεγκέρογλου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, λιγότερο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δύο µέτρα και δύο σταθµά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δύο µέτρα και δύο σταθµά,
ωραία, πάµε παρακάτω. Ήρθατε πιο αργά, γι’ αυτό.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ωραία η δηµοκρατία σας, κύριε Πρόεδρε! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Να τη χαίρεται ο ελληνικός λαός!
Κύριε Πρόεδρε, πήρα τον λόγο στο πέρας αυτού του πολυνοµοσχεδίου και της τριήµερης συζητήσεως, ένα πολυνοµοσχέδιο
που αφορά εκατοµµύρια συµπολιτών µας, για να κάνω την εξής
διευκρίνιση: Η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικός αντίπαλος, σφοδρός
πολιτικός αντίπαλος της Αριστεράς. Είναι πασιφανές, δεν χρειάζεται να το πούµε. Θεωρεί ότι η Κυβέρνησή σας είναι εθνικά ζηµιογόνα.
Η Κυβέρνηση, στην οποία είστε Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε,
είναι εθνικά επικίνδυνη και η Χρυσή Αυγή θα κάνει πολιτικά ό,τι
περνάει από το χέρι της, προκειµένου αυτή η Κυβέρνηση να
πέσει.
Δηλώνουµε, όµως, ότι είµαστε εξίσου πολιτικά αντίπαλοι µε τη
Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή µε αυτούς που τιµούν τους αγώνες της
Αριστεράς, τη Νέα Δηµοκρατία του εθνοµηδενισµού, τη Νέα Δηµοκρατία των «Καιρίδηδων», των «Τατσόπουλων» και τα λοιπά.
Απαραίτητη, λοιπόν, διευκρίνιση για να πάψετε και να πάψουν
τα διάφορα παπαγαλάκια να λένε ποιου ουρά είναι η Χρυσή
Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ουρά κανενός, η Χρυσή Αυγή είναι
στο πλευρό του ελληνικού λαού.
Σας λέω, λοιπόν, ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο αφορά εκατοµµύρια πολίτες και το οποίο αφορά
τα προεκλογικά ξεροκόµµατα που δίνετε κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή λόγω εκλογών σε δικαιούχους και σε πολίτες που
δεινοπαθούν µε δικό σας φταίξιµο -εσείς φταίτε για αυτό- εµείς
θα κρατήσουµε υπεύθυνη πολιτική στάση. Για αυτό το πράγµα
είµαστε εδώ, για αυτό ορκιστήκαµε.
Για πολιτικούς λόγους, λοιπόν, ουσίας, αλλά κυριότερα για το
συµφέρον του ελληνικού λαού εµείς σε αυτό το νοµοσχέδιο θα
ψηφίσουµε υπέρ επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 15 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΠΡΩΙ)

Καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο, για να κλείσει τη συνεδρίαση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαβάζω σήµερα στον αντιπολιτευτικό Τύπο ότι Ευρωπαίος
αξιωµατούχος έχει ανησυχία, έχει σύγχυση, είναι µπερδεµένος
και για το σχέδιό µας για το 2019 και για το σχέδιο του 2020.
Κύριε Πρόεδρε, αν έπαιρνα 1 ευρώ κάθε φορά που ένας Ευρωπαίος αξιωµατούχος off the record είχε ανησυχίες, είχε στενοχώρια, είχε προβληµατισµούς, θα είχα µαζέψει µε κάποια
παρέα να πάω στη Σαντορίνη τουλάχιστον για δέκα µέρες. Και
αν δε έπαιρνα 1 ευρώ κάθε φορά που είχαµε αναπαραγωγή αυτής της είδησης off the record, τότε θα µπορούσα να πάω έναν
χρόνο στις Μπαχάµες.
Οπότε, το µόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση
δουλεύει µε σχέδιο, µε πρόγραµµα και µε συµµαχίες.
Εµείς έχουµε κοστολογήσει τα µέτρα του 2019. Είναι πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, αλλά κερδίζουµε και 200 εκατοµµύρια ευρώ από τις δόσεις και τα νούµερα είναι συντηρητικά, δηλαδή περιµένουµε ότι έχουµε και µια καβάτζα, αν δεν πάει κάτι
καλά. Έτσι δουλεύει αυτή η Κυβέρνηση, µε αριθµούς, πάνω σε
αριθµούς. Εµείς κάνουµε πολιτική πάνω στους αριθµούς και δεν
µεταµορφώνουµε τους αριθµούς για να κάνουµε την πολιτική
που θέλουµε.
Έχουµε πρόγραµµα και σχέδιο για την ανάπτυξη. Σας το είπα
και στην οµιλία µου την Παρασκευή. Όσον αφορά αυτό το πρόγραµµα, δεν είναι µόνο ότι είναι αναρτηµένο στο site του Υπουργείου. Είναι ότι υπάρχει ολόκληρη κυβερνητική επιτροπή επικαιροποίησής του. Ό,τι λέµε για την κυκλική οικονοµία –για να πάρω
ένα παράδειγµα, ή να πάρω άλλο για τον αγροτικό τοµέα- το ξανακοιτάµε, το επικαιροποιούµε και µπορούµε κάποια στιγµή να
κάνουµε συζήτηση για τις αντιπαραθετικές στρατηγικές ανάπτυξης.
Όσον αφορά τα θετικά µέτρα του 2019, και η Νέα Δηµοκρατία
και το ΚΙΝΑΛ λένε ότι δεν επιστρέφουµε όλο τον ΦΠΑ εκεί όπου
έπρεπε, εκεί όπου ήταν. Όσον αφορά τις συντάξεις, λένε ότι δεν
τις δίνουµε όλες σε όλους και δεν λέµε τίποτα για το αφορολόγητο.
Επαναλαµβάνω: Εµείς έχουµε έναν συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό χώρο. Αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος για το 2019 είναι 1,1
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν εσείς υπολογίζετε ότι είναι µεγαλύτερος, πρέπει να καταθέσετε αυτές τις προτεραιότητες που έχετε
για τον ΦΠΑ, διαφορετικά να µας πείτε τι θα κόβατε από τα άλλα
πράγµατα που έχουµε κάνει. Διότι εµείς το 2019 κάναµε µια ισορροπηµένη πολιτική.
Δεν θα τα δώσουµε ούτε όλα στους φόρους, ούτε όλα στις
συντάξεις, ούτε όλα όµως στα παιδιά, που κάναµε πάρα πολλά
πράγµατα. Στα νέα ζευγάρια είναι το επίδοµα στέγασης. Έχει εγκριθεί για διακόσιες σαράντα χιλιάδες αιτήσεις, που είναι εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πολίτες. Και µέσα σε αυτό είναι και
διακόσιες τριάντα χιλιάδες παιδιά. Έχουµε κάνει πράγµατα και
για την ενέργεια -που τη µειώνουµε τώρα- και για την τηλεθέρµανση, που αφορά τις περιοχές της Μακεδονίας, για να αντιµετωπίσουµε την ενεργειακή φτώχεια.
Άρα, είναι ένα πακέτο που είναι κοστολογηµένο και υπάρχει
κάτι για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα µεσαία στρώµατα,
για όλα τα λαϊκά στρώµατα και για τους αποκλεισµένους. Αυτή
είναι η δική µας πολιτική. Έχουµε κάτι για όλους. Δεν βάζουµε
όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Αλλά προσπαθούµε, καθώς βγαίνουµε από την κρίση, καθώς έχουµε ανάπτυξη, να βοηθήσουµε
διαφορετικές οµάδες που έχουν υποφέρει. Και έχουµε πλήρη κατανόηση ότι αυτές οι οµάδες είναι πολλές και θα συνεχίζουν να
χρειάζονται βοήθεια.
Και θα πω µία τελευταία κουβέντα. Μάλλον, όχι, ας µην υποσχεθώ κάτι που δεν µπορώ να τηρήσω. Θα πω µία προτελευταία
κουβέντα για τα µεσαία στρώµατα. Για εσάς τα µεσαία στρώµατα
ενδιαφέρονται µόνο για τον µισθό; Δηλαδή, εσείς δεν ξέρετε µεσαία στρώµατα που έχουν παιδιά, που θα βοηθηθούν από το επίδοµα στέγασης; Δεν έχουν παιδιά, που χρειάζονται βοήθεια και
αυτό που έχει γίνει από το Υπουργείο Εργασίας; Δεν ξοδεύουν
στην ενέργεια; Δεν θέλουν καλύτερα νοσοκοµεία; Τι εικόνα έχετε
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για τη µεσαία τάξη; Προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό που
νοµίζετε ότι είναι η µεσαία τάξη; Δεν είναι πολίτες αυτής της
χώρας; Δεν θέλουν κοινωνικό κράτος; Αυτό νοµίζετε;
Και θα πω µία τελευταία κουβέντα για τη µεσαία τάξη. Σας έδωσα κάποια στοιχεία για το τι γίνεται στη µεσαία τάξη στην Ευρώπη, πόσο ζορισµένοι είναι, πως οι µισθοί δεν ανεβαίνουν καθόλου, πως χάνουν δουλειές, πως έχουν προσδοκίες για χειρότερες δουλειές για τα παιδιά τους. Καµµία συζήτηση. Εσείς
µας λέτε ότι ακολουθείτε ευρωπαϊκές πολιτικές.
Ευρωπαϊκές αναλύσεις µπορείτε να έχετε για να ακολουθήσετε αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές; Μπορώ να ακούσω από το
στόµα σας κάποια στιγµή ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρόβληµα
και έχουµε αυτή την κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος µε
Brexit, µε Ακροδεξιά, µε AFD; Πού είναι κι η δική σας ανάλυση;
Μόνο για τους µετανάστες; Ελπίζω πως όχι. Γιατί -όπως ξέρετετο AFD στη Γερµανία έχει δύναµη στην ανατολική Γερµανία, που
δεν έχει µετανάστες και όχι δύναµη στη δυτική Γερµανία που έχει
µετανάστες. Ελπίζω να πάτε λίγο πιο βαθιά στα πράγµατα και να
µην είσαστε σαν έργο του Hollywood που πάει βαθιά στην επιφάνεια των πραγµάτων.
Και τι λέει το διεθνές γραφείο εργασίας για τη µεσαία τάξη
στην Γερµανία; Λέει ότι στη βάση ήταν καταστροφική η µείωση
των συλλογικών συµβάσεων και η αδυναµία των συνδικάτων. Γιατί αυτό δεν ήταν µόνο για τους παραδοσιακούς εργαζόµενους.
Έβαλε ένα «πάτωµα» και σε θέσεις εργασίας, που έχουν οι µεσαίες τάξεις.
Όλος ο κόσµος, δηλαδή, που συζητάει για την κρίση, µιλάει
για την ανισότητα. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ –και ελπίζω να σας
αδικώ- ότι βασικό σας µέληµα είναι να αντιµετωπίσετε την ανισότητα. Και επειδή το ILO λέει αυτά για τη Γερµανία και για τις
µεσαίες τάξεις, θα ήθελα κάποτε µια απάντηση στα ερωτήµατα
που σας έβαλε η κ. Αχτσιόγλου.
Γιατί δεν ψηφίσατε καµµία - καµµία!- φιλεργατική παρέµβαση
που έκανε το Υπουργείο Εργασίας; Θεωρείτε, δηλαδή, ότι σε
αυτήν την Ελλάδα αυτή τη στιγµή είναι πολύ ισχυρός ο κόσµος
της εργασίας και αδύναµος ο κόσµος του κεφαλαίου; Αυτό θεωρείτε; Υπάρχει, δηλαδή, µία ισορροπία όπου ό,τι θέλουν οι εργαζόµενοι το κερδίζουν; Θα πάει, δηλαδή, κάποιος εργοδότης και
θα πει στον εργαζόµενο, «µήπως θέλετε να δουλέψετε επτά
µέρες;» και ο εργαζόµενος θα πει «καλή ιδέα». Δώστε µου δύο
µέρες να το σκεφτώ και θα σας απαντήσω, κύριε διευθυντά»;
Αυτή είναι η άποψη σας για το πώς δουλεύει η αγορά εργασίας; Είναι τόσο άνετοι οι εργαζόµενοι, που θα τους κάνουν µία
προτασούλα για λίγη περισσότερη δουλειά και θα πούνε ότι βεβαίως καλή πρόταση, να βάλουµε κάτω τα υπέρ και τα κατά;
Αυτή είναι η άποψή σας για την αγορά εργασίας; Γιατί δεν έχω
καταλάβει εάν θεωρείτε ότι υπάρχει µία ανισορροπία ανάµεσα
στο κεφάλαιο και την εργασία.
Άρα προσπαθούµε και στην ανάπτυξη µας να βγούµε απ’ αυτή
την κρίση µε ενισχυµένη την εργατική τάξη. Γι’ αυτό εµείς το υποστηρίζουµε. Γιατί και έτσι µπορείς να αντιµετωπίσεις την ανισότητα. Δεν είναι µόνο επιδόµατα, δεν είναι µόνο κοινωνική πολιτική, όσο κι αν χρειάζονται αυτά και όσο σηµαντικά κι αν είναι.
Το θέµα είναι να αλλάξουµε την ισορροπία δύναµης ανάµεσα
στην εργασία και το κεφάλαιο.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε κάτι για την επταήµερη εργασία. Εγώ -που είµαι καλός
άνθρωπος- να δεχθώ ότι εννοούσε την επταήµερη εργασία, δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Εάν είναι έτσι, τότε είπε το απόλυτο τίποτα. Τι ανακοίνωσε τότε; Έρχεται και λέει ότι έχει ένα
καινούριο, πανούργο σχέδιο. Ποιο είναι το καινούριο, πανούργο
σχέδιο; Ότι οι εταιρίες θα δουλεύουν επτά µέρες, όπως κάνει η
ΔΕΗ, όπως κάνει το ΜΕΤΡΟ, όπως κάνει ο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»,
όπως κάνουν τα Χαλυβουργεία.
Άρα κάντε µία επιλογή. Ή θα πείτε ότι ο κ. Μητσοτάκης όντως
θέλει την επταήµερη εργασία για τους εργαζόµενους ή είπε το
απόλυτο τίποτα. Το καινούριο το δικό σας είναι το απόλυτο τίποτα. Εγώ πιστεύω το πρώτο, αλλά είµαι -όπως λέµε- ευγενικός
άνθρωπος και δέχοµαι την άλλη απάντηση, ότι το νέο της Νέας
Δηµοκρατίας είναι το απόλυτο κενό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλετε απάντηση;
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών):
Έχουµε συνηθίσει τις δικές σας απαντήσεις, κύριε Βρούτση.
Πάρα πολύ λίγες φορές δίνουν φως στο πρόβληµα. Σύγχυση
προκαλούν. Οπότε µάλλον δεν θέλω απάντηση αυτή τη στιγµή,
γιατί πολύ αµφιβάλλω αν µπορείτε να φωτίσετε κάποιο θέµα.
Πάµε τώρα -για να τελειώσουµε- µε κάτι άλλο που µου είπε ο
κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξήντα τέσσερις προσωπικότητες έχουν γράψει ένα κείµενο που χρειάζεται να το συζητήσουµε. Θα υπάρχει απάντηση στην ίδια εφηµερίδα -που
έγραψαν οι εξήντα τέσσερις- από µένα και από τον κ. Σταθάκη.
Ο τίτλος -να πω µόνο για το άρθρο- είναι: «Τι είναι προοδευτική
πολιτική;». Εγώ εδώ θέλω να πω µόνο ένα πράγµα. Εγώ δεν πιστεύω στην πρόοδο έξω από την ιστορία. Δεν πιστεύω στην πρόοδο έξω από την κοινωνία, έξω από τις αξίες και έξω από τις
συγκρούσεις. Δεν το πιστεύω, γιατί έχει και πισωγυρίσµατα η
ιστορία. Δεν το πιστεύω, γιατί ποτέ η πρόοδος δεν έγινε αυτόµατα εξαιτίας της τεχνολογίας ή γιατί είχαµε τους ανθρώπους
τους τεχνοκράτες, τους άξιους! Ποτέ δεν πήγε έτσι µπροστά η
πολιτεία, η κοινωνία και η οικονοµία.
Πήγε µέσα από ανθρώπους που πάλευαν, µε συγκρούσεις για
τις αξίες τους, για τα πιστεύω τους. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Δένδιας ότι δεν είναι θέµα καλών και κακών ανθρώπων. Το πιστεύω
πραγµατικά αυτό. Ούτε πιστεύω ότι από τη µία µεριά είναι όλοι
καλοί και από κει είναι οι κακοί, ούτε τούµπαλιν προφανώς. Αλλά
η πρόοδος είναι θέµα σύγκρουσης, είναι θέµα ιδεών, είναι θέµα
της ιστορίας. Δεν µπορούµε να κάτσουµε ποτέ οι αριστεροί και
οι αριστερές, περιµένοντας ότι αυτή η πρόοδος κάποια στιγµή
θα έρθει από την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάµεων ή από κάτι
άλλο.
Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και συµµαχίες µε ανθρώπους που είχε
ιδεολογικές διαφορές και τώρα µερικοί έχουν µείνει και µερικοί
έχουν φύγει. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοιχτεί στην προοδευτική
συµµαχία µε ανθρώπους που δεν αντέχουν το κέντρο και η κεντροαριστερά να µιλάει για τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, λες
και αυτό είναι το βασικό.
Όµως, γι’ αυτό έχουµε πια ένα όνοµα και αναγνώριση στην Ευρώπη. Και αυτό το όνοµα και την αναγνώριση στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα το έχουµε σαν Αριστερά. Και σαν Αριστερά θα κατεβούµε σε αυτές τις εκλογές και σαν Αριστερά θα κερδίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας υπενθυµίζουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εκατόν δεκαεπτά άρθρα, έντεκα τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει την
αρχή του νοµοσχεδίου, όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς
και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να την
ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο,
προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζοµένων και άλλες διατάξεις.
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 22 ως έχει
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 37 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 43 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
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ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 52 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 56 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 58 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 66 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
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ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 78 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 80 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 81 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 82 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 84 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 86 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 93 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 98 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 104 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 109 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 111 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 112 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 113 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
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ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 115 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 116 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 117 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2165/179 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2172/180 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2173/181 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2174/182 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2175/183 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2176/184 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 2158/176 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 2180/187 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 2184/191 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 2185/192 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 2187/194 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α.
α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Στη ρύθµιση του παρόντος υπάγονται νοµικά και φυσικά
πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ιδιότητας, τη
διακοπή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή
ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δηµιουργήθηκε η
οφειλή.
3. Στη ρύθµιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4469/2017
(Α’ 62). Οι οφειλές του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθµισης ως προς
τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεµεί διαδικασία
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθµιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος
είναι δυνατή µε τροποποίηση µόνο των σχετικών στοιχείων της
οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4469/2017.
4. Στη ρύθµιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 3869/2010 (Α’ 130). Αν
εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης στη ρύθµιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος είναι δυνατή µόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος.
Άρθρο 2
Οφειλές µη µισθωτών
1. Το σύνολο των οφειλών των µη µισθωτών ασφαλισµένων,
που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, µε τις πάσης φύσεως
προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω µη εµπρόθεσµης
καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση του παρόντος.
Κύρια οφειλή που δηµιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και
31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύµφωνα µε ποσοστά υπολογισµού
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου. 1 του άρθρου 39, της παραγράφου 2 του άρ-
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θρου 41 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
97 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Ως βάση υπολογισµού ορίζεται το
ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω µη
εµπρόθεσµης καταβολής κύριας οφειλής που δηµιουργήθηκε
από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζονται επί του
ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια. Ο επανυπολογισµός των προηγούµενων εδαφίων λαµβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των πάσης φύσεων
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 3
Οφειλές προς Ο.Γ.Α.
1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισµένων προς Ο.Γ.Α.,
που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, µε τις πάσης φύσεως
προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω µη εµπρόθεσµης
καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέχεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης
καταβολής, όπως έχουν διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.
Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών
1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζοµένων, που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έχουν διαµορφωθεί έως την
ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).
β) Σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής της κύριας οφειλής,
έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές
1. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισµένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον δεν έχει
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος
του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέχεται έκ-
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πτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έχουν διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
5. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 1 µε παρακράτηση των προβλεπόµενων δόσεων από το ποσό της σύνταξης,
η υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος συνεπάγεται την έναρξη
της παρακράτησης των δόσεων για την εξόφληση της εναποµένουσας οφειλής από το ποσό της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, από τον επόµενο µήνα από την υπαγωγή
στη ρύθµιση. Από την έναρξη της παρακράτησης του προηγούµενου εδαφίου, η προγενέστερη ρύθµιση παύει να ισχύει.
Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες
Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε αιτία ρυθµίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις
προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθµισης.
Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάµενη ρύθµιση
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1, η
υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος συνεπάγεται τη µετάπτωση
του υπολειπόµενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθµιση
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούµενης ρύθµισης. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
οφειλών µε παρακράτηση των προβλεπόµενων δόσεων από το
ποσό της σύνταξης, το υπολειπόµενο ποσό οφειλής παρακρατείται σε µέχρι εκατόν είκοσι (120) δόσεις, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη αίτηση του συνταξιούχου. Το ελάχιστο ποσό της
οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 8
Αµφισβητούµενες οφειλές και οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης
1. Στη ρύθµιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν, µε επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί έως και
31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη
ρύθµιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική
ή εκ του νόµου, ή αµφισβητούνται µε την άσκηση προσφυγής ή
ένδικου βοηθήµατος ή µέσου.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 17, η άρση της αναστολής είσπραξης ή της αµφισβήτησης των οφειλών που δεν συµπεριλήφθηκαν στη ρύθµιση
δεν συνεπάγεται την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθµιση του
παρόντος.
3. Μετά την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, δίχως να περιλαµβάνονται σε αυτή οι οφειλές της παραγράφου 1, η µεταγενέστερη υπαγωγή των οφειλών αυτών δεν είναι δυνατή, ακόµη
και µετά την άρση της αναστολής ή της αµφισβήτησης.
Άρθρο 9
Δικαίωµα συνταξιοδότησης
1. Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθµιση, όπως αυτή προκύπτει
µετά τον υπολογισµό της σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
2 έως 6, είναι κάτω από το όριο που ορίζεται από τις διατάξεις
της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4

του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), ο
οφειλέτης δικαιούται απονοµής σύνταξης, εφόσον πληρούνται
και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ειδικά για την
εφαρµογή του παρόντος, το όριο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 διαµορφώνεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τους ασφαλισµένους του πρώην Ο.Γ.Α. που συµπληρώνουν το 67ο έτος της
ηλικίας τους µέχρι την 31.12.2019.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται σε µηνιαίες
δόσεις, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6,
που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
3. Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:
α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης
καταβάλλει τις δόσεις της ρύθµισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 11.
β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την
έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθµισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν
στο διάστηµα του προηγούµενου εδαφίου παρακρατούνται
αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το διάστηµα αυτό. Οι επόµενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόµενου µήνα από
αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης.
Η διαφορά µεταξύ του ποσού της οφειλόµενης δόσης και του
ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό
της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το
διάστηµα αυτό.
γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που
αντιστοιχούν στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
4. Αν η συνταξιοδότηση διακοπεί λόγω λήξης του δικαιώµατος,
ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθµιση.
5. Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών µε σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά
δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό, η οφειλή δύναται να υπαχθεί
στη ρύθµιση του παρόντος, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως
εξής:
α) Η αρχική οφειλή, δίχως τον συνυπολογισµό των καταβολών,
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6.
β) Από το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύµφωνα µε την
περίπτωση α’, αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί.
γ) Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’, εντάσσεται στη ρύθµιση του παρόντος.
Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό, είναι µικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.
Άρθρο 10
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης
1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθµιση του παρόντος,
όπως αυτή προκύπτει µετά τον υπολογισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών
και προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, κατά την
κείµενη νοµοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόµενο µήνα από
αυτόν της υπαγωγής στη ρύθµιση, µε τόκο που υπολογίζεται µε
βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον
πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογιζόµενο.
2. Αν µετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόµενη σε χρονική
περίοδο της ρύθµισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της
είτε η ένταξή της στη ρύθµιση µε ανακαθορισµό των ποσών της
ρύθµισης.
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3. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο
της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των
δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο
αριθµό δόσεων.
Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία
1. Το δικαίωµα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναµία
πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
3. Για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο
ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες του άρθρου 2 που επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλής παρέχεται ενηµέρωση για
το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον
επανυπολογισµό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και
τη διαβίβαση της προσδιοριζόµενης, κατά τα προηγούµενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή
στη ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ.
4. Για τους οφειλέτες των άρθρων 4 και 5, υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ.
5. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
στη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών
του ΚΕΑΟ.
6. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η πρώτη δόση της ρύθµισης καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα υπαγωγής στη
ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής
στη ρύθµιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά
Για την παράγραφο 4 του άρθρου 1 προσκοµίζεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δήλωση παραίτησης από τη διαδικασία υπαγωγής των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης στη ρύθµιση του ν. 3869/2010, σύµφωνα µε το άρθρο
294 Κ.Πολ.Δ..
Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.
Άρθρο 14
Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
1. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι
αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος.
2. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι
αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
χορηγείται στις επιχειρήσεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου
5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου
έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε
περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση ποσού ίσου µε την οφειλή.
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Άρθρο 15
Αναστολή ποινικών διώξεων και µέτρων εκτέλεσης
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι
αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος:
α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα
χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά
τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
Άρθρο 16
Αναστολή παραγραφής οφειλών
Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, αναστέλλεται από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση και δεν συµπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής
της τελευταίας δόσης της ρύθµισης ή από την έκπτωση από τη
ρύθµιση.
Άρθρο 17
Απώλεια της ρύθµισης
1. Η ρύθµιση του παρόντος απόλλυται, εάν:
α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθµισης.
β) Δεν καταβληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 1.1.2019. Ειδικά επί µη µισθωτών ασφαλισµένων,
ως βεβαιωµένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν µετά
το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ.
61501/3398/30.12.2016 (Β’ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β’
4330) υπουργικές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.
γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) µηνών από την άρση της
αναστολής ή της αµφισβήτησης, οι οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόµου, ή αµφισβητούνταν µε
την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήµατος ή µέσου και δεν
υπήχθησαν στη ρύθµιση του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8.
δ) Δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν
στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9.
2. Η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόµου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι
όροι της οποίας τηρούνται.
3. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθµισης, η ρύθµιση συνεχίζεται από τους κληρονόµους του. Κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας αποποίησης και για τρεις (3) µήνες
µετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του κληρονόµου. Σε περίπτωση προσώπων που έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω
θανάτου του οφειλέτη, οι δόσεις της ρύθµισης παρακρατούνται
από το ποσό της σύνταξης που τους µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε
τους όρους της ρύθµισης.
4. Η απώλεια της ρύθµισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης.
β) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισµό τους,
και την κατάστασή τους ως ληξιπρόθεσµων και απαιτητών. Για
τον υπολογισµό του οφειλόµενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος έως την
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απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
γ) Την άρση της αναστολής των µέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων του άρθρου 15.
δ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής µε όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέσα.
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επανακαθορίζονται η
διαδικασία και τα αρµόδια όργανα του άρθρου 11 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 12, να παρατείνεται η προθεσµία του άρθρου 13 και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερα θέµατα και
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 19
Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Οι ηλικιακοί περιορισµοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου
εδαφίου της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόµα και
µετά την παρέλευση τριετίας.
2. Η περίπτωση α’ της υποπαραγράφου Β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 24ο έτος της
ηλικίας τους».
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3)
ετών».
4. Στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%)».
5. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.
4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή
αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης,
η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της υποπαραγράφου Β’ της παραγράφου
4.»
6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από
τον υπολογισµό του σύµφωνα µε το άρθρο 14, είναι µεγαλύτερο
του καταβαλλόµενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του µεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισµό του σύµφωνα µε το
άρθρο 14, είναι µικρότερο του καταβαλλόµενου κατά την
12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόµενου ως άνω
ποσού.»
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του ν. 4387/2016.
Άρθρο 20
Αναγνώριση ως πλασµατικού χρόνου ασφάλισης
του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου
Ο χρόνος πραγµατοποίησης των διδακτορικών σπουδών των

µελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων
και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’
258) και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
και µέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασµατικός χρόνος
ασφάλισης µε αίτηση του ενδιαφεροµένου και εξαγοράζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του ν. 4387/
2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισµού τους. Ο χρόνος του προηγούµενου εδαφίου δεν
συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) και της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) και αναγνωρίζεται τόσο για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση µη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγµατοποίησης των διδακτορικών σπουδών
συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού
σύνταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισµένου ή συνταξιούχου
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56)
προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ. Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισµένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος ακόµα και µετά το 24ο
έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συµπλήρωση του
35ου έτους της ηλικίας τους.»
Άρθρο 22
Αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για
τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018
1. Για τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και
ασφαλισµένων που έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν
υπαχθεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πεδίο
εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 138), που κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), ισχύουν οι
ακόλουθες ρυθµίσεις:
α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου 2018 έως Νοεµβρίου 2018 έως τις
31.12.2019. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, υποβάλλονται
από 1.1.2020, παράλληλα µε τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους
µήνες.
β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθµίσεων έως
τις 31.12.2019.
γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του ν. 4387/
2016 που τίθενται σε αναστολή, εξοφλούνται από 1.1.2020 σε αντίστοιχες µηνιαίες δόσεις.
δ) Δόσεις ρυθµίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή, καταβάλλονται στο τέλος της ρύθµισης σε αντίστοιχες
µηνιαίες δόσεις.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α’270) εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 23
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται
η προσκόµιση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας

η) Για τη µεταβίβαση µεταχειρισµένων επαγγελµατικών αυτοκινήτων, µηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5)
µέτρων, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελµατικών σκαφών αλιείας από τον µεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη
µεταβίβαση οχηµάτων δηµοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται µε την επιφύλαξη των παραγράφων 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 40) και
του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.
θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δηµοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόµιση στις επιτροπές
δηµοπρασίας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Δεν
επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δηµοσίου, των δήµων και κοινοτήτων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που προβλέπονται από το άρθρο 12
του π.δ. 178/2000 (Α’ 165), η θεώρηση ή έγκριση µελετών, προϋπολογισµών, εκθέσεων, γνωµατεύσεων, που εκδίδονται από µετόχους του Ταµείου, αν δεν προσαχθεί το κατά το προηγούµενο
εδάφιο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

Η προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το Δηµόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο
ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισµένης απαίτησης
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) εξακολουθούν να εφαρµόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την
πληρωµή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την
εξόφλησή του.
β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Το αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον αντισυµβαλλόµενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυµα κατά τη σύναψη ή
ανανέωση της δανειακής σύµβασης και κατά την εκτέλεση αυτής
από τον εισπράττοντα.
γ) Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέλεσης
δηµοσίων έργων ή προµηθειών από το Δηµόσιο Τοµέα, όπως
αυτός καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Το
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον
υπόχρεο στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.
δ) Για τη συµµετοχή ως µέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος
σε οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή περιορισµένης ευθύνης εταιρεία,
από τον συµµετέχοντα.
ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από το ΤΑΑ
ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
στ) Για τη µεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 25,
εφόσον είναι ή ήταν:
αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείµενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, κοινωνία
αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή µη εταιρεία, συµµετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία.
ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, οµόρρυθµης εταιρείας, οµόρρυθµο µέλος ετερόρρυθµης εταιρείας, διαχειριστής
Ε.Π.Ε., διευθύνων σύµβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε
διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος συνεταιρισµού ή ένωσης συνεταιρισµών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλµένος στη διοίκηση δηµόσιας, δηµοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκµετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νοµικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισµού εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, ηµεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστηµένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύµατα.
γγ) Υποκείµενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδοµικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης.
ζ) Για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου από
τον παρέχοντα το εµπράγµατο δικαίωµα, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δηµοσίου, του
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας.

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήµερος.
2. Ασφαλιστικά ενήµεροι θεωρούνται:
α) Φυσικά πρόσωπα υποκείµενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα οποία:
αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές στον
ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 δεν
έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, µετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης
της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν,
για το τρέχον έτος χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας,
το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη µηνιαία
βάση υπολογισµού των εισφορών, και
ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ και στον
ΕΔΟΕΑΠ.
β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ
και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).
γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δηµόσιου τοµέα,
όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και
αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωµές µε εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο,
για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον
ΕΦΚΑ.
δ) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες
ιδιωτικών οικοδοµικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.
ε) Τα πρόσωπα των προηγούµενων περιπτώσεων, εφόσον
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει
ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ββ) Για τα νοµικά πρόσωπα λαµβάνονται υπόψη οι οφειλές
τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για τις προσωπικές εταιρίες, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που
συµµετέχουν σε αυτές.
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Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εµπράγµατου δικαιώµατος
1. Ειδικά για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για
τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού, ισχύουν οι
ακόλουθοι όροι:
α) Αν υπάρχει ρυθµισµένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της
ρύθµισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισµένη σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισµένη
ιδίως όταν παρέχεται εµπράγµατη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή
πιστωτικού ιδρύµατος ισόποσης αξίας.
Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισµένη, χορηγείται από τον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το
τίµηµα ποσού µέχρι του ύψους της οφειλής.
β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθµισµένη, χορηγείται
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει
θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς τον σκοπό της µεταβίβασης, µε τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της
οφειλής από το τίµηµα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από
τον συµβολαιογράφο.
2. Για τη µεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον
υφίσταται οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ
και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το
σκοπό της µεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει
ισόποση διασφάλισή της.
Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
για µεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.
1. Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής:
α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από
πάσης φύσεως οφειλές µέχρι και το τέλος του µήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής.
Ο πωλητής υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας δήλωση του τιµήµατος
της µεταβίβασης.
Αν το ποσό του δηλούµενου τιµήµατος είναι µεγαλύτερο του
ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, από
το τίµηµα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς
ποσό ίσο µε το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον σκοπό
αυτόν.
Αν το ποσό του δηλούµενου τιµήµατος είναι µικρότερο του
ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, γίνεται εκτίµηση της αξίας του µεταβιβαζόµενου οχήµατος από
τριµελή επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση του αρµόδιου
Περιφερειάρχη από υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
Αν το τίµηµα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ενενήντα τοις εκατό
(90%) της εκτιµώµενης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
αξίας του οχήµατος, η µεταβίβαση επιτρέπεται και είναι έγκυρη
και από το τίµηµα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους
φορείς ποσό ίσο µε το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως
αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον
σκοπό αυτόν. Αν το τίµηµα είναι µικρότερο του ενενήντα τοις
εκατό (90%) της εκτιµώµενης αξίας του οχήµατος, η µεταβίβαση
δεν ολοκληρώνεται.
2. Οι βεβαιώσεις της παραγράφου 1 δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν.
4530/2018 (Α’ 59).
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του τιµήµατος και απόδοσής του στους οικείους φορείς και οι ειδικότητες των υπαλλήλων της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που δύνανται να ορίζονται
µέλη της τριµελούς επιτροπής της παραγράφου 1.
Άρθρο 27
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
για δανειοδότηση
Ειδικά για τη σύναψη και την ανανέωση συµβάσεων δανείων,
πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σε
περίπτωση µη ύπαρξης οφειλής σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Σε περίπτωση
ύπαρξης ρυθµισµένης ή µη οφειλής, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, η οποία επέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας υπό την
προϋπόθεση ότι στους όρους της δανειακής σύµβασης προβλέπεται η ολοσχερής ή τµηµατική καταβολή της οφειλής προς τον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 29.
Άρθρο 28
Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας
1. Η ισχύς του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε:
α) Έξι (6) µήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω µη απασχόλησης προσωπικού.
β) Δύο (2) µήνες, αν υφίσταται ρυθµισµένη οφειλή και οι όροι
της ρύθµισης τηρούνται.
2. Σε περίπτωση ύπαρξης µη ρυθµισµένης οφειλής, καθώς και
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του µήνα έκδοσής
της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται η διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας και της βεβαίωσης οφειλής,
τυχόν απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόµισής τους, το περιεχόµενό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των άρθρων 23 έως 28.
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δηµοσίευση της
απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων
23 έως 28, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, καταργείται
κάθε άλλη σχετική διάταξη.
Άρθρο 31
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής
ικανότητας 2019-2020
1. Στον άµεσα ασφαλισµένο και τα µέλη της οικογένειάς του
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1.3.2019 έως 29.2.2020
εφόσον:
α) Ο µισθωτός έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα
(50) ηµέρες ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
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β) Ο µη µισθωτός έχει συµπληρώσει τουλάχιστον δύο (2)
µήνες ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή
κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούµενες ασφαλιστικές εισφορές, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4387/2016.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4529/2018.
2. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, από 1.3.2019 έως 29.2.2020, χωρίς την
προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα ηµερών ασφάλισης, στα κατωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα και τα µέλη των οικογενειών τους:
α) Στους εργαζόµενους στην επιχείρηση µε την επωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος και
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδροµιών, στους µαθητευόµενους αναβάτες και στους προπονητές δροµώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως
µισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4576/2018.
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’196).
3. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από 1.3.2019
έως 29.2.2020, των κατωτέρω προσώπων και των µελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισµένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων
των περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ της υποπαραγράφου Α.3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και
της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που
έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’273).
γ) Των άνεργων ασφαλισµένων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας
άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραµένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόµενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές
τους και τηρούνται οι όροι της ρύθµισης.
4. Στους ασφαλισµένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα µέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές
της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
οι λέξεις «και µέχρι 65 ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και
µέχρι 67 ετών».
Άρθρο 32
Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου
καταβολής του βοηθήµατος των µη µισθωτών
της παραγράφου 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.
2084/1992 (Α’ 165) µετά τις λέξεις, «καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας» προστίθενται οι λέξεις «µισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήµατος των µη µισθωτών
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)».
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Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α’ 160)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Οι ασφαλισµένοι άνδρες µέχρι την 31.12.1992 στο
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5
σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, δικαιούνται σύνταξης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο ΙΑ’4 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), µε τη
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους µέχρι την
31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και εφεξής.
β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων γυναικών µέχρι την 31.12.1992, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010
(Α’ 115), διαµορφώνεται ως εξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας
για όσες συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο της περίπτωσης
α’ το 2010, ββ) στο 56ο έτος για όσες συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συµπληρώνουν
τον συντάξιµο χρόνο το 2012, και δδ) στο 62ο έτος από την
1.1.2013 και εφεξής.
Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισµό Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγµατοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον ηµερών εργασίας στα επαγγέλµατα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια µέχρι τη
συµπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόµενου ορίου ηλικίας,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες περιπτώσεις ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48)
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης µε βάση τις διατάξεις του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ή
µε άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτείται η πραγµατοποίηση
χιλίων (1.000) ή πεντακοσίων (500) ηµερών ασφάλισης εντός των
τελευταίων δέκα (10) ή δεκατριών (13) χρόνων πριν τη συµπλήρωση του εκάστοτε οριζόµενου ορίου ηλικίας ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το χρονικό
αυτό διάστηµα επιµηκύνεται σε δεκαεπτά (17) έτη».
Άρθρο 34
Ηµεροµηνία καταβολής µηνιαίων
κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ
1. Ως ηµεροµηνία καταβολής των µηνιαίων κύριων συντάξεων
του ΕΦΚΑ ορίζεται:
α) Για τους µισθωτούς, η προτελευταία εργάσιµη ηµέρα του
προηγούµενου µήνα.
β) Για τους µη µισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του προηγούµενου µήνα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ηµεροµηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος
εφαρµογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν
ανάγονται σε µηνιαία βάση.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη καταργείται.
Άρθρο 35
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση
ιδιοκτητών, χρηστών και εκµεταλλευτών
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης
1. Ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκµεταλλευτές δηµόσιας χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι η πρώτη ηµέρα του µήνα έναρξης άσκησης της
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ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση
έναρξης εργασιών της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
2. Ηµεροµηνία διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκµεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας,
όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
3. Ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκµεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων που
έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος και για τους οποίους προκύπτει, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ,
µπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για το
σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι
τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση
αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το
κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους
του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για την προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα
από αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη καταργείται.
Άρθρο 36
Συντάξιµες αποδοχές πρώην ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ
και ιδιοκτητών εφηµερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
για το διάστηµα 1.1.2002 - 31.12.2016
1. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλισµένων στη
πρώην Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του πρώην ΕΤΑΠΜΜΕ (πρώην Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β’ 4569) υπουργική απόφαση,
ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόµενες από το
άρθρο 6 της υπ' αριθµ. 17481/1933 υπουργικής απόφασης (Παράρτηµα ΕΚ Φύλλο 51, αναδηµοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθµ. Φ. 10055/10947/791/7.8.2014
(Β’ 2268) υπουργική απόφαση.
2. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλισµένων του
πρώην Περιφερειακού Τµήµατος Ασφάλισης - Παροχών του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, σύµφωνα µε την
υπ' αριθµ. Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β’ 4569) υπουργική
απόφαση, ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόµενες
από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της υπ' αριθµ. 31720/
Σ.503/10.12.1962 (Β’ 503) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθµ. Φ56/1077/13.6.2002 (Β’ 768) υπουργική απόφαση.
3. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλισµένων στην
πρώην Α’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
(πρώην Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης), που από την 1.1.2017 υπάγονται
στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ως συντάξιµες αποδοχές για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόµενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α’ 184).
Άρθρο 37
Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικής νόσου
Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται παράγραφος 3 ως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξής:
«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µικρότερο εκείνου που
προκύπτει από τον επανυπολογισµό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ
ολοκλήρου στους δικαιούχους.»
Άρθρο 38
Διεύρυνση των υπαγόµενων κατηγοριών
ασφαλισµένων στο ΤΜΕΔΕ
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν.
4387/2016 µετά τις λέξεις «µε αντικείµενο την Εγγυοδοσία και
Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ.
Ε.Τ.Α.Α.» προστίθεται η φράση «και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή µελετητικό πτυχίο από την αρµόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή την εκάστοτε Αρµόδια Αρχή».
Άρθρο 39
Συµψηφισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
µε δικαιούµενα ποσά
Σε περιπτώσεις αναδροµικής ανάκλησης ευµενών διοικητικών
πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των
ποσών παροχών λόγω της ανάκλησης, δύναται ο ασφαλισµένος
να υποβάλει αίτηση για χορήγηση λοιπών παροχών που µπορούσε να δικαιωθεί κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση ή µεταγενέστερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε
κατά τον χρόνο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή κατά τον
χρόνο που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αιτούµενης αναδροµικά παροχής και διενεργείται συµψηφισµός µεταξύ του οφειλόµενου από τον ασφαλισµένο ποσού και του
ποσού που προκύπτει αν η παροχή χορηγούταν κατά τον χρόνο
στον οποίο ανατρέχει η αίτηση.
Άρθρο 40
Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη
Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής, συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνιαίες δόσεις που
δεν µπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα απονοµής της
σύνταξης.
β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της µηνιαίας δόσης προκύπτει από
τη διαίρεση του οφειλόµενου ποσού µε τον µέγιστο αριθµό δόσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση α’. Αν µετά από νέα υγειονοµική κρίση παραταθεί εκ νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισµένο
χρόνο, ανεξαρτήτως διάρκειας, αλλά µε συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας µικρότερο της προηγούµενης υγειονοµικής κρίσης, το
ποσό της µηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται µε τον ίδιο ως άνω
τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), όπως αυτή είχε
προσδιοριστεί µε τιµές που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και
αναζητείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ελάχιστο
ποσό της µηνιαίας δόσης των περιπτώσεων α’ και β’ δεν µπορεί
να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.»
Άρθρο 41
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 15 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΠΡΩΙ)

«1. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται
από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις µε
σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση. Η µηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασµό που τηρείται στον ΕΦΚΑ µε σκοπό
την οικονοµική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.»
2. Στον λογαριασµό της παραγράφου 1 µεταφέρονται, εντός
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ποσά
που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασµό του ΟΑΕΔ µε
την επωνυµία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.
ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ.ΟΡΓ.ΣΥΝΤΑΞ.» που
τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις µε σκοπό την κάλυψη
των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, µισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για
την έκδοση εντύπων ενηµερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών,
κοινωνικών και πνευµατικών δραστηριοτήτων προς όφελος των
συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό ανάλογο
µε τον αριθµό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού
χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, µε την προϋπόθεση ότι,
γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του
ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση
υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.
Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:
α) Οι Οµοσπονδίες του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.
β) Τα Σωµατεία του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εµβέλεια. Στα σωµατεία για τα οποία δεν υφίσταται στον αντίστοιχο
εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, Οµοσπονδία, η
κατανοµή γίνεται βάσει του αριθµού των εγγεγραµµένων µελών
και όχι βάσει του αριθµού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται
ειδική εισφορά, σύµφωνα µε άλλες ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του παρόντος, η κατανοµή γίνεται βάσει του αριθµού των εγγεγραµµένων
µελών και όχι βάσει του αριθµού των συνταξιούχων του οικείου
κλάδου. Στη συµµετοχή βάσει του αριθµού των εγγεγραµµένων
µελών δύναται να συµµετάσχουν και Οµοσπονδίες ή υπερκείµενες αυτών Ενώσεις, µετά από απόφαση του Διοικητικού τους
Συµβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι, στα µέλη τους γίνεται
η παρακράτηση της παραγράφου 1.
Από τη συµµετοχή στη διαδικασία κατανοµής αποκλείονται:
α) Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δηµοσίου και πηγή χρηµατοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των µελών τους.
β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορισµένους και συγκεκριµένους εργασιακούς κλάδους, χώρους ή ιδιότητες.
Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέµεται το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού που κατατίθεται
στον λογαριασµό κάθε έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραµένει ως
αποθεµατικό στον λογαριασµό και χρησιµοποιείται για τυχόν οικονοµική ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συµπεριλαµβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο,
ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση των αρχικών κατανοµών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται σε συνταξιούχους του
πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται τα κριτήρια, οι όροι και
οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των δικαιούχων οργανώσεων,
η διαδικασία συµµετοχής στην κατανοµή, τα απαιτούµενα δικαιο-
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λογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 42
Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’
41) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαµελές, συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.
β. Τους Υποδιοικητές, µε τους αναπληρωτές τους.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, µε τους αναπληρωτές τους.
δ. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
(Ε.Ε.Ε.) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), µε τους αναπληρωτές τους.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται
από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.
(Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α.
και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον αναπληρωτή
του.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου, ο
οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταµείου και
µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταµείου,
προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του.
ζ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτιση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα
οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία
στη Γ.Γ.Κ.Α., µε τον αναπληρωτή του.
Αν λήξει η θητεία των µελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον ορισµό νέων µελών και για µέγιστο διάστηµα
τριών (3) µηνών από τη λήξη της.
4. Τα µέλη των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 3
επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.»
2. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΕΑΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το υφιστάµενο Διοικητικό
Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα ως έχει.
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις Οργανογράµµατος ΕΦΚΑ

7436

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Γ του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, µε ισχύ από 23.1.2019, ως εξής:
«4. Οι ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961 (Α’
81), συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους για θέµατα
ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του
άρθρου 40, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του ΕΦΚΑ, µέχρι τη
δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών Υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 του π.δ. 8/2019
(Α’ 8). Η αποζηµίωση των εν λόγω οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ.»
2. Στην υποπερίπτωση δα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
5 του άρθρου 33 του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ
στον ΕΦΚΑ.»
3. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του
π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση δθ’ ως εξής:
«δθ. Τα τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονοµικές αρµοδιότητες, ελέγχονται και εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
4. Στην υποπερίπτωση λα’ της παραγράφου 9 του άρθρου 34
του π.δ. 8/2019, µετά την υποπερίπτωση λαε’ προστίθεται υποπερίπτωση λαστ’ ως εξής:
«λαστ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών.»
5. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών.
ηα. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητικών που κατατίθενται από τους ναυτικούς στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς, καθώς και στις λοιπές Τοπικές Διευθύνσεις
του ΕΦΚΑ, για την απονοµή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, ανικανότητας, ναυτικού ατυχήµατος, ή θανάτου.
ηβ. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητικών που κατατίθενται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς, καθώς
και στις λοιπές Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ, για τη χορήγηση
εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου ναυτικών, έως την ολοκλήρωση της µετάπτωσης των δεδοµένων από τα συστήµατα
πληροφορικής του Ν.Α.Τ. στα συστήµατα πληροφορικής του
ΕΦΚΑ.
ηγ. Η διαβίβαση αιτηµάτων στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
(Ν.Α.Τ.) για τη διαπίστωση της ναυτικής υπηρεσίας και του χρόνου ασφάλισης των ναυτικών.
ηδ. Η παραλαβή από το Ν.Α.Τ. του χρόνου ασφάλισης αναλυτικά για την πραγµατική υπηρεσία, τη συνθετική υπηρεσία και
την υπηρεσία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του
π.δ. 913/1978 (Α’ 220), των συντάξιµων αποδοχών και του ποσού
σύνταξης πριν την 12.5.2016 που αφορά στη ναυτική υπηρεσία,
καθώς και η µέριµνα για τον συνυπολογισµό του χρόνου ασφάλισης που αφορά σε άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
ηε. Οι ενέργειες που αφορούν στον επαναπροσδιορισµό του
ποσού σύνταξης στις περιπτώσεις επανάληψης του ναυτικού ή
άλλου επαγγέλµατος.
ηστ. Η παραλαβή από το Ν.Α.Τ. των σχετικών δικαιολογητικών
και εγγράφων που αφορούν στις αιτήσεις για απονοµή σύνταξης
λόγω ανικανότητας ή ναυτικού ατυχήµατος, καθώς και η έκδοση
απόφασης χαρακτηρισµού ατυχήµατος.
ηζ. Η συµπλήρωση και αποστολή στις αρµόδιες Γενικές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και
των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ).
ηη. Η διαχείριση θεµάτων κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, θανάτου, ανικανότητας ή ναυτικού ατυχήµατος των ασφαλισµένων
ναυτικών µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ηθ. Η παραλαβή, ο χειρισµός και η αντιµετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου µέσου για θέµατα
του Τµήµατος.
ηι. Η µέριµνα για τη συλλογή των απόψεων των συναρµόδιων
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υπηρεσιών και η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της
Διοικητικής Επιτροπής (ΔΕ).
ηια. Η τήρηση και ενηµέρωση ατοµικών συνταξιοδοτικών φακέλων.
ηιβ. Η ενηµέρωση των πολιτών και παροχή συµβουλών για θέµατα σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση.»
6. Στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πληρωµή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση».
7. Στην υποπερίπτωση εδ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου
3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πληρωµή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση».
8. Στην υποπερίπτωση αθ’ της περίπτωσης α’ τηςπαραγράφου
3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 οι λέξεις «κατά του Δηµοσίου»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά του ΕΦΚΑ».
9. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωσης αι’ ως εξής:
«αι. Η µέριµνα για τη χορήγηση και καταβολή των εγκεκριµένων προσωπικών δανείων στο προσωπικό του ΕΦΚΑ.»
10. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 µετά τη λέξη «εκκαθάριση»
προστίθενται οι λέξεις «και ενταλµατοποίηση».
11. Η υποπερίπτωση βγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 καταργείται.
12. Οι υποπεριπτώσεις βδ’ και βε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 αναριθµούνται σε
υποπερίπτωση βγ’ και βδ’ αντίστοιχα.
13. Στην υποπερίπτωση γα’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 η λέξη «ενταλµατοποίηση»
αντικαθίσταται από τη λέξη «πληρωµή».
14. Στην υποπερίπτωση γε’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 διαγράφονται οι λέξεις «έκδοση των σχετικών παραστατικών για την».
15. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση γη’ ως εξής:
«γη. Η πληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (κλάδου
υγείας και λοιπών) των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ.»
16. Η υποπερίπτωση δθ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 αναριθµείται σε υποπερίπτωση
δι’ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δθ’ ως εξής:
«δθ. Η τήρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση Μητρώου Παγίων.»
17. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του
π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση αθ’ ως εξής:
«αθ. Η µέριµνα για την έγκριση χορήγησης δανείων στο προσωπικό του ΕΦΚΑ.»
18. Η υποπερίπτωση γε’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 καταργείται.
19. Η υποπερίπτωση γστ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 αναριθµείται σε υποπερίπτωση
γε’.
20. Η περίπτωση στ’ και οι υποπεριπτώσεις στα’, στβ’ και στγ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ. 8/2019 αναριθµούνται σε περίπτωση ε’ και υποπεριπτώσεις εα’, εβ’ και εγ’ αντίστοιχα.
21. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του
π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση εδ’ ως εξής:
«εδ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΕΦΚΑ.»
22. Στο άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας δύναται να λειτουργεί
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Το προσωπικό της υποχρεούται
σε υπερωριακή εργασία κατά τις ηµέρες αργιών και εορτών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µε σκοπό την εύρυθµη και απρόσκοπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και των υποδοµών στέγασης των υπηρεσιών του Φορέα.»
23. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του π.δ. 8/2019 διαγράφονται οι λέξεις «Στέγασης και».
24. Στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του
π.δ. 8/2019 µετά τις λέξεις «Εντός των ορίων του Ανατολικού»
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προστίθεται η λέξη «Βόρειου».
25. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77 του π.δ. 8/2019 η λέξη
«Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
26. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 (Α’ 8)
µετά από τη φράση «Των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΚΕΑΟ
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού» προστίθενται οι λέξεις « ή ΠΕ Αναλογιστών
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού».
27. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 οι λέξεις
«84» και «Πρόνοιας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «83» και «Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αντίστοιχα.
28. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019 η λέξη
«Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
29. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτωση η’
ως εξής:
«η. Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ,
καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν
την αρµοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας
των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ, έως τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
30. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτωση θ’
ως εξής:
«θ. Τα Τµήµατα που περιγράφονται στην µε αριθµ. οικ.11317/
3547/9.3.2017 (Β’ 1643) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας µε τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουργία των Τµηµάτων αυτών παύει µε τη δηµοσίευση της απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των
Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, καθώς το σύνολο των αρµοδιοτήτων τους µεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.»
31. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτωση ι’ ως
εξής:
«ι. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, µπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να µεταφέρονται αρµοδιότητες µεταξύ
των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
32. Στο άρθρο 12 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ.
του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται Κανονισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ).»
Άρθρο 44
Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.
4578/2018 (Α’ 200) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως
εξής:
«Από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του και
εξοφλούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του
ν. 4430/2016 (Α’ 205).»
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Άρθρο 45
Ενίσχυση και προστασία των ελεγκτικών
µηχανισµών του ΕΦΚΑ
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018 (Α’ 200)
µετά από τις λέξεις «Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» προστίθενται, µε ισχύ από 3.12.2018, οι λέξεις «και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράµουν
στη διενέργεια ελέγχων».
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14, των παραγράφων 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17, του άρθρου 20Α και
της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170)
εφαρµόζονται αναλογικά και για τους ελεγκτές των ΠΕΚΑ και
τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράµουν στη
διενέργεια ελέγχων.»
Άρθρο 46
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ
και του ΕΤΕΑΕΠ
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 (Α’
179) οι λέξεις «µέχρι την 31η.3.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι την 31η.12.2019».
Άρθρο 47
Δαπάνες αµοιβής απασχολούµενων σε κτίρια
του Ν.Α.Τ.
Στις δαπάνες συντήρησης κτιρίων του Ν.Α.Τ. που περιήλθαν
στον ΕΦΚΑ συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες αµοιβής των
προσώπων που απασχολούνται σε αυτά σε υπηρεσίες φύλαξης
και καθαριότητας, µε αντίστοιχο ΚΑΕ πληρωµής κοινόχρηστων
δαπανών. Οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά την αµοιβή των
ανωτέρω προσώπων εξακολουθούν να βαρύνουν το Ν.Α.Τ., για
όσο χρόνο παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, το Ν.Α.Τ. απαλλάσσεται από τυχόν τέλη,
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Βάσιµος λόγος απόλυσης
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
ν. 3198/1955 (Α’ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη,
µόνο αν οφείλεται σε βάσιµο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου
24 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A’ 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση και έχει
καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόµενου στα τηρούµενα
για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) µισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόµενος. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδροµής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας
φέρει ο εργοδότης.»
Άρθρο 49
Ευθύνη εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας
1. Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 652
Υποχρεώσεις του εργαζοµένου
Ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελέσει µε επιµέλεια την εργασία
που ανέλαβε. Ο βαθµός της επιµέλειας του εργαζοµένου κρίνεται µε βάση τη σύµβαση, ενόψει του είδους της ανατεθείσας ερ-
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γασίας, της µόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται
για την εργασία, καθώς και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του
εργαζοµένου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.
Ο εργαζόµενος ευθύνεται για τη ζηµία που προξενείται στον
εργοδότη από δόλο. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµίας στον εργοδότη από αµέλεια του εργαζοµένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, το δικαστήριο µπορεί να απαλλάξει τον εργαζόµενο από
την ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση ελαφριάς αµέλειας, ή να κατανείµει τη ζηµία µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζηµία που αναλογεί στον επιχειρηµατικό
του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση µε την ωφέλεια του εργαζοµένου από τη σύµβαση.»
2. Το άρθρο 679 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 679
Παραίτηση του εργαζοµένου από τα δικαιώµατά του
Είναι άκυρη η συµφωνία µε την οποία περιορίζονται τα δικαιώµατα του εργαζοµένου από τα άρθρα 656 έως 658, 659 παράγραφοι 2 έως 667, 668 εδάφια 2, 670, 674, 677 και 678 ή
διευρύνεται η ευθύνη του εργαζοµένου από το άρθρο 652.»
Άρθρο 50
Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτισή της στην
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η πλήρης απασχόληση του µισθωτού.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συµφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός
οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η πλήρης απασχόληση του
µισθωτού.»
Άρθρο 51
Υποχρέωση καταβολής µέσω παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών της αποζηµίωσης απόλυσης
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 38
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.7.2019 οι αποζηµιώσεις απόλυσης των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) κατατίθενται από τους
εργοδότες µέσω λογαριασµού πληρωµών και µεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών και
του Δηµοσίου.»
Άρθρο 52
Υποχρέωση καταβολής µέσω παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών της αποζηµίωσης και των ασφαλιστικών
εισφορών των πρακτικώς ασκούµενων
και των µαθητευόµενων
1. Από 1.7.2019 οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές
των µαθητευόµενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση ή µαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις µέσω λογαριασµού πληρωµών και µεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στους λογαριασµούς των ανωτέρω δικαιούχων και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που επιλέγει.
2. Η µη τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται τη διακοπή της σύµβασης µαθητείας ή πρακτικής άσκησης,

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και τον αποκλεισµό των επιχειρήσεων από τα προγράµµατα µαθητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.
Άρθρο 53
Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
1. Η παράγραφο 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της
άδειας έως και µία (1) ώρα µετά την έναρξη πραγµατοποίησής
της.
β) Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της περίπτωσης
α’ επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του
εργοδότη κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011
(Α’ 170).
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1.
Άρθρο 54
Πρόσβαση εργαζοµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
1. Οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδοµένων
που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδοµένα στα οποία παρέχεται
πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1.
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2.
Άρθρο 55
Καταχώριση οχηµάτων για τη µεταφορά και διανοµή προϊόντων και αντικειµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόµενοι
χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’
57), για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων, ο
εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.
Άρθρο 56
Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά
τη διανοµή και µεταφορά προϊόντων
και αντικειµένων
1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόµενοι
χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999),
ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής του εργοδότη, για τη µεταφορά ή
διανοµή προϊόντων και αντικειµένων, ο εργοδότης λαµβάνει όλα
τα αναγκαία µέτρα, ώστε τα οχήµατα να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα και συντηρηµένα προκειµένου να διασφαλίζεται η
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ασφάλεια και η υγεία τους.
2. Ο εργοδότης εφοδιάζει µε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο
ή µοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής δικής του ή των
εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισµός
προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του µοτοποδηλάτου ή της µοτοσυκλέτας,
αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
3. Ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και,
όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά µε τον εξοπλισµό προστασίας της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσα στην επιχείρηση ή
εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόµενους
εργαζόµενους.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα
προβλεπόµενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά µε την ορθή συντήρηση των οχηµάτων της παραγράφου 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισµού
προστασίας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προσαρτώµενου αποθηκευτικού χώρου στα
οχήµατα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήµατος, η πρότυπη γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Τα προβλεπόµενα στο παρόν µέτρα για την ασφάλεια και
την υγεία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική
επιβάρυνση των εργαζοµένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου
τον εργοδότη.
6. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως
5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και
οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του
ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και
28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
7. Όταν οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 χρησιµοποιούν µοτοποδηλάτο ή µοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση
χρήσης και συντήρησης του οχήµατος που ισούται τουλάχιστον
µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόµιµου κατώτατου µηνιαίου µισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση µερικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε
κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζηµίωση καταβάλλεται
από τους εργοδότες µέσω λογαριασµού πληρωµών, αποδίδεται
από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στους λογαριασµούς των εργαζοµένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούµενα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών.
8. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή της παραγράφου 7 είναι
οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές
Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις
των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.
Άρθρο 57
Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του π.δ.
246/2006 (Α’ 261) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την απασχόληση οδηγού, κατά τα προηγούµενα εδάφια,
απαιτείται η κατάρτιση σύµβασης δανεισµού µεταξύ του οδηγού,
του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου µετόχου για ορισµένο χρονικό διάστηµα.»
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Άρθρο 58
Αναστολή προθεσµιών κατά τη συµφιλιωτική
διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης
εργατικών διαφορών
1. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Α’ του άρθρου 3
του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν η αίτηση του εργαζοµένου αφορά αξιώσεις, για τις
οποίες εφαρµόζονται οι αποσβεστικές προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α’ 98), από την κατάθεση της αίτησης και µέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της
παραγράφου 5, στο οποίο διατυπώνεται αιτιολογηµένη άποψη
του Επιθεωρητή ή αιτιολογηµένη γνώµη περί της αδυναµίας διατύπωσης αιτιολογηµένης άποψης, αναστέλλονται οι ανωτέρω
αποσβεστικές προθεσµίες.»
2. Στην παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Β’ του άρθρου 3
του ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν η αίτηση του εργαζοµένου αφορά αξιώσεις, για τις
οποίες εφαρµόζονται οι αποσβεστικές προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955, από την κατάθεση
της αίτησης και µέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της παραγράφου 6, στο οποίο διατυπώνεται άποψη του Επιθεωρητή επί της
διαφοράς, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσµίες.»
Άρθρο 59
Αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού
επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού
έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Η εσωτερική παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4488/2017
(Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδοµική εργασία ή τεχνικό έργο,
υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούµενο προσωπικό,
πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ
Άρθρο 60
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
της εργατικής νοµοθεσίας
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται τα εξής κριτήρια: η σοβαρότητα της παράβασης, η
τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των
αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες
έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθµός υπαιτιότητας, ο αριθµός των εργαζοµένων, το µέγεθος της επιχείρησης,
το καθεστώς απασχόλησης, ο αριθµός των εργαζοµένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε µία από τις κατηγορίες
του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α’ 84).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις,
εξειδικεύονται τα κριτήρια, καθορίζεται η µέθοδος υπολογισµού
του ύψους του προστίµου και προβλέπονται περιπτώσεις στις
οποίες το ύψος του προστίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσδιορίζονται συγκεκριµένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3.»
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Άρθρο 61
Εξαίρεση των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ
και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
από την αυτόφωρη διαδικασία
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι
διαπράχθηκαν από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων, για τον έλεγχο εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 275,
409 έως 413 και 417 έως 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
Άρθρο 62
Κυρώσεις σε περίπτωση παρεµπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ
1. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α’170) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεµποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του
ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί ή συµµετέχει σε έλεγχο
για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεµποδίζει ή διακόπτει µε οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή
στοιχεία και πληροφορίες, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α’ 189)
καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ
Άρθρο 63
Άδεια φροντίδας τέκνου αναπληρωτών
εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ
1. Αναπληρωτής εκπαιδευτικός των εκπαιδευτικών δοµών του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως φύλου, µε τέκνο έως δύο (2) ετών, δικαιούται, µετά τη
λήξη της άδειας µητρότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του ν. 2874/2000 (Α’ 286), να κάνει χρήση µειωµένου διδακτικού
ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδοµάδα και να απαλλαγεί από
τις πρόσθετες υπηρεσίες της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985 (Α’167). Εναλλακτικά, εφόσον δεν κάνει χρήση του
µειωµένου ωραρίου του προηγούµενου εδαφίου, δικαιούται
άδεια µε αποδοχές, διάρκειας τρεισήµιση (3,5) µηνών, η οποία
χορηγείται αποκλειστικά µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας.
2. Δικαίωµα λήψης της άδειας φροντίδας τέκνου της παραγράφου 1 έχει, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και ο
θετός γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, από τον χρόνο της υιοθεσίας
τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του,
καθώς και ο ανάδοχος γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, από τον
χρόνο εισόδου τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της
ηλικίας του.
3. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούται κάθε γονέας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας.
4. Η άδεια χορηγείται µετά από κοινή δήλωση των γονέων
προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει
χρήση του δικαιώµατος άδειας, ενώ µπορούν να συµφωνήσουν
να µοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, τα οποία γνωστοποιούν µε την κοινή τους δήλωση. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόµενους σχετικές βεβαιώσεις.
5. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου

χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια φροντίδας τέκνου λαµβάνει ο γονέας που έχει την επιµέλεια, εκτός και αν συµφωνήσουν
διαφορετικά.
6. Η άδεια φροντίδας τέκνου θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
7. Ο χρόνος λήψης της άδειας του παρόντος δεν µπορεί να
µετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά του δεν µπορεί να
παραταθεί και λήγει, σε κάθε περίπτωση, µε τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εκπαιδευτικού.
Άρθρο 64
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των σχολών του ΟΑΕΔ
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α’ 272) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών µονάδων σε έκτακτο προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων της Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµΕΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε
Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑµΕΑ) Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαµβάνει, εκτός των ωροµισθίων της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α’ 189), προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και µειωµένου ωραρίου, από
τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για τον σκοπό αυτόν.
Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου
ορίζεται ίδιο µε αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.
Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών µειωµένου ωραρίου
ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώρες την εβδοµάδα.»
Άρθρο 65
Επίδοµα θέσης ευθύνης διευθυντών
και υποδιευθυντών των ΚΕΚ ΟΑΕΔ
1. Στην υποπερίπτωση ηη’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) οι λέξεις «καθώς και
Εργαστηριακών Κέντρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολών και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ».
2. Στην υποπερίπτωση θθ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 οι λέξεις «και δηµόσιων Ι.Ε.Κ.»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «, δηµόσιων Ι.Ε.Κ. και Σχολών και
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ».
Άρθρο 66
Αποζηµίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ
1. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’176) προστίθεται, µε ισχύ
από 1.1.2016, παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Για την αποζηµίωση όσων διενεργούν ή συµµετέχουν στη
διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, δεν εφαρµόζονται τα όρια των
δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
2. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την αποζηµίωση όσων
διενεργούν ή συµµετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 και της παραγράφου 11 του άρθρου
34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), που εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος δύναται να ισχύουν από
1.1.2019.
Άρθρο 67
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού του
ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω
κλάδοι µε τις αντίστοιχες ειδικότητες:
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2. Στο άρθρο 29Α του ν. 4521/2018 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ταχύρρυθµων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ, δύναται να προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως εκπαιδευτικοί
εξειδικευµένοι τεχνίτες, εκτός του πίνακα των ειδικοτήτων της
παραγράφου 2.»

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’88)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα µέλη των περιπτώσεων β’ έως δ’ ορίζονται µε τετραετή θητεία.»
2. Μέχρι την έκδοση νέας απόφασης για τη συγκρότηση της
Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, η υφιστάµενη Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ
εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα ως έχει.

Άρθρο 68
Ωφελούµενοι προγραµµάτων εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Άρθρο 71
Κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών
στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Στο άρθρο 8 του ν. 1545/1985 (Α’91) προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Οι εργαζόµενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα επιχορήγησης της παραγράφου 2, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του
άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α’152), για όσο χρόνο απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος επιχορήγησης.»

1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν.
3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το κριτήριο της επιστηµονικής συγκρότησης αποτιµάται µε
ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.
4547/2018 (Α’ 102).»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 72 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εµπειρίας αποτιµάται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου
24 του ν. 4547/2018.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 72 του
ν. 3996/2011 οι λέξεις «τριάντα πέντε (35)» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «σαράντα πέντε (45)».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 72 του
ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών
στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ πραγµατοποιείται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει µε την έναρξη του σχολικού έτους και λήγει την τελευταία ηµέρα του επόµενου
σχολικού έτους.»
5. Η θητεία των διευθυντών οι οποίοι υπηρετούν στις µονάδες
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ κατά την έναρξη ισχύος

Άρθρο 69
Επιδότηση Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΟΑΕΔ µπορεί να καταβάλει στους µαθητές των εκπαιδευτικών του µονάδων µαθητείας επίδοµα, το οποίο χορηγείται
για κάθε µέρα εκπαίδευσης στη µονάδα της πρακτικής εξάσκησης του µαθητή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1
του ν. 1256/1982 (Α’ 46).»
Άρθρο 70
Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ
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του παρόντος, λήγει την 31η Αυγούστου 2019 ή, εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, η θητεία του παρατείνεται µέχρι την
τοποθέτηση των νέων διευθυντών.
6. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.
3996/2011 καταργείται.
Άρθρο 72
Εκκαθάριση ΟΧΑΕ
Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν.
4144/2013 (Α’ 88) οι λέξεις «µέχρι τις 31.12.2018» αντικαθίστανται, µε ισχύ από 1.1.2019, από τις λέξεις «µέχρι τις 31.12.2019».
Άρθρο 73
Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς του
ιδιωτικού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. Το άρθρο 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. Α) Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που
λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, καθώς και οι
θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό
πάνω από πενήντα (50) άτοµα, υποχρεούνται να προσλαµβάνουν
προστατευόµενα πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού
της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που εµφανίζουν
στους ισολογισµούς τους αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) στις δύο
(2) αµέσως προηγούµενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το
ποσοστό αυτό κατανέµεται στις προστατευόµενες κατηγορίες
προσώπων του άρθρου 1 µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Από τον αριθµό των προσώπων που προκύπτει ότι, υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκµετάλλευση µε βάση τα ανωτέρω επιµέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόµο κι έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από
την επιχείρηση ή εκµετάλλευση.
Β) Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 13, ε την εξαίρεση των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω του
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και
όσων εµφανίζουν στους ισολογισµούς τους αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) στις δύο (2) αµέσως προηγούµενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, κι εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από
πενήντα (50) άτοµα, υποχρεούνται να προσλαµβάνουν προστατευόµενα πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέµεται στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 ε την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), στα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι
γονείς µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, τέκνα πολύτεκνης οι-

κογένειας και επιζών ή άγαµος γονέας τριών ανήλικων τέκνων,
καθώς και ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι τρίτεκνοι
γονείς µε τρία (3) ζώντα τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.
γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της παραγράφου 1 στο
προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή φορέα
συνυπολογίζονται:
α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε
αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της σύµβασής
τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαµβάνονται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός (1) έτους.
β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε τον ν. 1648/1986 (Α’147) ή µε οποιαδήποτε
προηγούµενη προστατευτική διάταξη ή µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων
που υπάγονται στο άρθρο 1, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από
την επιχείρηση.
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθµού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει τη µισή µονάδα,
υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
3. Σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν
υποκαταστήµατα ή εκµεταλλεύσεις σε περισσότερες από µία περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογισµό του αριθµού των προστατευόµενων προσώπων που τοποθετούνται υποχρεωτικά,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί
στην έδρα και τα υποκαταστήµατα ή τις εκµεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός
εκείνων που τοποθετούνται, γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήµατα ή τις εκµεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ανάλογα µε το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή του
φορέα να προσλαµβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί
στην επιχείρηση, εκµετάλλευση ή τον φορέα ο αριθµός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό προβλεπόµενο ποσοστό της παραγράφου 1.
4. Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή
ΚΠΑ2) καταρτίζει την προκήρυξη η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας των φορέων της παραγράφου 1 που
θα καλυφθούν από προστατευόµενα πρόσωπα, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. Η
προκήρυξη εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και
Συντονισµού Εφαρµογής του ν. 2643/1998 και κοινοποιείται από
τον περιφερειακό διευθυντή ή τον προϊστάµενο του ΚΠΑ2 στην
οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση της προκήρυξης
αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποστέλλεται στον ηµερήσιο
τύπο.
5. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόµενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων
και φορέων της παραγράφου 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά ειδική
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη µοριοδότησή τους, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 4, καθώς και τις συγκεκριµένες θέσεις της προκήρυξης, στις οποίες επιθυµούν να τοποθετηθούν κατά σειρά προτίµησης.
β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής θέσεων από µία (1)
κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από µία (1) κατηγορίες προστασίας, επιλέγει µία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις
που επιθυµεί. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία.
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γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία αρχίζει από την
εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών και καθορίζεται µε την
απόφαση της παραγράφου 7. Ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται
µετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής της. Η
δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του παρόντος νόµου.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) που έχουν προβεί
σε προκήρυξη, κατ’ επιλογήν τους.
ε) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας σύµφωνα µε τον αριθµό των µορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόµενα πρόσωπα σε
συνδυασµό και µε τη σειρά προτίµησης που έχουν αναγράψει οι
υποψήφιοι στη δήλωσή τους.
6. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόµενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων
και φορέων της παραγράφου 1, υποβάλλουν στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία
τεκµηριώνεται η ακρίβεια των δηλούµενων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
και συνταχθεί µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών
που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι επιτρέπεται
να εκδοθούν και µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Για την
υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).
β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α’ γίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των τριάντα πέντε (35) ηµερών και καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών από
κάθε αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσεται ο προσωρινός
πίνακας µοριοδότησης που περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µορίων (επιλαχόντες).
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά, των
οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων
απόρριψης ανά αίτηση.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο
τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνακα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά
του προσωρινού πίνακα µοριοδότησης, ενώπιον της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης
του πίνακα.
ε) Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, µετά την εξέταση των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προσωρινό πίνακα
µοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα µοριοδότησης,
ο οποίος περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µορίων (επιλαχόντες).
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά, των
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οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων
απόρριψης ανά αίτηση.
Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο
τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνακα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο. Ο
οριστικός πίνακας ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 7 για νέα προκήρυξη. Κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα
από ανάκληση τοποθέτησης µε αίτηση του προστατευοµένου,
γίνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τύπος της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόµενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής των
δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των
αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων µοριοδότησης και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν µε απόφασή τους
τα προστατευόµενα πρόσωπα στις θέσεις εργασίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και φορέων της παραγράφου 1,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
αποστολή σε αυτές του οριστικού πίνακα µοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη µη τήρηση της αποκλειστικής προθεσµίας συνιστά
πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους µε τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δηµοσιοποιούνται οι
πίνακες µοριοδότησης (προσωρινός και οριστικός).
9. Ο αρµόδιος περιφερειακός διευθυντής του ΟΑΕΔ, µε απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικείας Επιτροπής
του άρθρου 9, µπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε
επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά
αναστείλει τις εργασίες τους ή δεν µπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργία τους. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς
να απολύουν όλους ή ορισµένους από τους προστατευόµενους,
που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά µε οποιονδήποτε
νόµο καταγγέλλοντας τη σύµβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση
υποβάλλει στον αρµόδιο περιφερειακό διευθυντή του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την
υποστήριξή της στοιχεία.
Αν ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη µείωση του ποσοστού υποχρεωτικής πρόσληψης ή επιτρέψει την απόλυση ορισµένου αριθµού προστατευοµένων, µε την απόφασή του ορίζει,
κατά περίπτωση, το ποσοστό της µείωσης ή τον συγκεκριµένο
αριθµό απολυοµένων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι ο χρόνος πρόσληψης του απολυοµένου, η οικονοµική ή η οικογενειακή του
κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθµός τυχόν αναπηρίας του.
Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή
του ΟΑΕΔ χωρεί προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Δικαίωµα προσφυγής έχουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα
προστατευόµενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον.
10. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 13, υποχρεούνται, πέρα από τα προστατευόµενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαµβάνουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, να
προσλαµβάνουν:
α) Στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των
σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, που εποπτεύονται
από τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας. Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του
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αριθµού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
β) Στο ένα πέµπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών-καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και
τραπεζοκόµων, θύµατα πολέµου, αναπήρους πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέµου άµαχου πληθυσµού και
αναπήρους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή τέκνα των αναπήρων πολέµου ή της
Εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέµου ή της Εθνικής Αντίστασης, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαµβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που
τους ανατίθεται.
11. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 13 υποχρεούνται να προσλαµβάνουν ως δικηγόρους
προστατευόµενα πρόσωπα του άρθρου 1, σε ποσοστό οκτώ τοις
εκατό (8%) επί του συνολικού αριθµού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νοµική τους υπηρεσία. Η κατανοµή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόµενων προσώπων
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
12. Ως κατώτατο όριο ηλικίας για την τοποθέτηση ή πρόσληψη
ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον υπολογισµό του
ορίου αυτού, ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του
έτους γέννησης.
13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Β, οι διατάξεις του
παρόντος εφαρµόζονται στους ακόλουθους φορείς του δηµόσιου τοµέα:
α) Στις δηµόσιες επιχειρήσεις και στους δηµόσιους οργανισµούς.
β) Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή στα οποία το
κράτος κατέχει το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του
µετοχικού τους κεφαλαίου.
γ) Στα νοµικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ ή στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµίδας ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές ενώσεις
δήµων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά, είτε έχουν µετοχικό κεφάλαιο, το
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του οποίου κατέχουν
οι παραπάνω φορείς.»
2. Οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις του ν. 2643/1998
στους φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόµου
αυτού, νοείται ως αναφορά στους φορείς της παραγράφου 13
του άρθρου 2, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος.
3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 και
οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α’
31) καταργούνται.
Άρθρο 74
Διορισµός ή πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών σε
δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.
1. Το άρθρο 3 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διορισµός ή πρόσληψη προστατευοµένων
σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
και των δύο βαθµών και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), υποχρεούνται να
διορίζουν ή να προσλαµβάνουν πρόσωπα προστατευόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισµό ή επιλογή, σε εγκεκριµένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του
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συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς
τούτο ο οικείος φορέας, πριν αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτηµά
του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν
την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα
προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά
περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση της παρούσας παραγράφου. Τυχόν
κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθµού των
θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη µισή µονάδα, υπολογίζεται
ως ακέραιη µονάδα. Ο αριθµός των θέσεων που αντιστοιχεί στο
παραπάνω ποσοστό κατανέµεται στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) Αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Αναλογία 2/8, σε εκείνα τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, ένα (1) από τα τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας και επιζών ή άγαµος γονέας τριών (3) ανηλίκων τέκνων.
γ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
ε) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη
θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθµός των θέσεων των προστατευοµένων που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω, κατανέµεται
κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία
προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Με βάση την ίδια απόφαση οι
αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προβαίνουν στις οικείες ειδικές
προκηρύξεις.
2. Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή
ΚΠΑ2) καταρτίζει την οικεία προκήρυξη, η οποία περιλαµβάνει
το σύνολο των θέσεων εργασίας των φορέων της παραγράφου
1 που θα καλυφθούν από προστατευοµένους του παρόντος
νόµου, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη κοινοποιείται από τον
περιφερειακό διευθυντή ή τον προϊστάµενο του ΚΠΑ2 στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.
3. α) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω, σύµφωνα
µε τον αριθµό των µορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόµενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται
στην κάθε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. σε συνδυασµό και µε τη σειρά
προτίµησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή
τους.
β) Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του
οριστικού πίνακα της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις βάσει της εκδοθείσας προκήρυξης, αυτές καλύπτονται αποκλειστικά από τα πρόσωπα της
περίπτωσης α’ της παραφράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας. Τα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία δεν
εµφανίζονται ως επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα, και εφόσον
η αίτησή τους έχει κριθεί ως έγκυρη από την αρµόδια υπηρεσία
του ΟΑΕΔ, καλούνται µε πρόσκληση του Οργανισµού να δηλώσουν, κατά σειρά προτίµησης, τις θέσεις οι οποίες έχουν παραµείνει κενές και για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα. Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές αποδεσµεύονται και
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αποδίδονται στους φορείς από τους οποίους έχουν παρακρατηθεί.
4. α) Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη στις θέσεις της
προκήρυξης θέσεων εργασίας των φορέων της παραγράφου 1,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την µοριοδότησή τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4, καθώς και τις συγκεκριµένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυµούν να
διοριστούν κατά σειρά προτίµησης.
β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής θέσεων από µία (1)
κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από µία (1) κατηγορίες προστασίας, επιλέγει µία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις
που επιθυµεί. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία.
γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 9 µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της
προκήρυξης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα
(30) ηµερών και καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου
6. Ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται µετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής της. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων
στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της
προστασίας του παρόντος νόµου.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης σε µία (1) υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) που έχει προβεί σε προκήρυξη, κατ’ επιλογή
τους.
5. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόµενες θέσεις, υποβάλλουν στην οικεία επιτροπή του άρθρου 9
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία τεκµηριώνεται η
ακρίβεια των δηλούµενων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί µέχρι
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και µετά
τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Για την υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999).
β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α’ γίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των τριάντα πέντε (35) ηµερών και καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών από
κάθε αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσεται ο προσωρινός
πίνακας µοριοδότησης που περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µορίων (επιλαχόντες).
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά, των
οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων
απόρριψης ανά αίτηση.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο
τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνακα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά
του προσωρινού πίνακα µοριοδότησης, ενώπιον της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης
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του πίνακα.
ε) Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, µετά την εξέταση των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προσωρινό πίνακα
µοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα µοριοδότησης
ο οποίος περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µορίων (επιλαχόντες).
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά, των
οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά των λόγων
απόρριψης ανά αίτηση.
Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας
Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο
τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνακα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.
Ο οριστικός πίνακας ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 6 για νέα προκήρυξη. Κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα
από ανάκληση τοποθέτησης µε αίτηση του προστατευοµένου,
γίνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται επίσης ο τύπος
της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα
προστατευόµενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει
να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που
κατατίθενται από τους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων µοριοδότησης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
7. Οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν µε απόφασή τους
τα προστατευόµενα πρόσωπα στους φορείς της παραγράφου 1
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
αποστολή σε αυτές του οριστικού πίνακα µοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη µη τήρηση της αποκλειστικής προθεσµίας συνιστά
πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους µε τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δηµοσιοποιούνται οι
πίνακες µοριοδότησης (προσωρινός και οριστικός).
8. Οι διοριζόµενοι ή προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό πρέπει:
α) Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό ή την πρόσληψή τους στις συγκεκριµένες θέσεις.
β) Να κριθούν από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) ότι, είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριµένες θέσεις.
γ) Να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
9. Για τις θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού των φορέων της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
10. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης, όσων
διορίζονται ή προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν, ορίζεται
το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον υπολογισµό του ορίου
αυτού, ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του
έτους γέννησης.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 καταργούνται.
Άρθρο 75
Μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το προστατευόµενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από µία κατηγορίες του άρθρου 1, υπολογίζονται τα µόρια
της κατηγορίας προστασίας σχετικά µε τις θέσεις για τις οποίες
έχει καταθέσει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και λαµβάνει προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) λόγω υπαγωγής του και σε
άλλες κατηγορίες προστασίας, χωρίς να µοριοδοτείται σωρευτικά και η δεύτερη κατηγορία προστασίας.»
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Άρθρο 76
Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων
ειδικών κατηγοριών
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) η
φράση «Για την εφαρµογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την εφαρµογή των
διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994 (Α’
28) καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται
στην ιδιότητα του πολυτέκνου, εξαιρουµένου του ν. 2643/1998
(Α’ 220)».
Άρθρο 77
Προσωπικό καθαριότητας
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.
4587/2018 (Α’ 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 28ης Ιουνίου
2019».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 78
Επίδοµα Στέγασης
Στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.Το Επίδοµα Στέγασης της παραγράφου 1 δεν εµπίπτει σε
καµία κατηγορία εισοδήµατος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται εις χείρας του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
το Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και
δεν υπολογίζεται για τον καθορισµό της εισοδηµατικής ενίσχυσης ή στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και του Επιδόµατος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’5)».
Άρθρο 79
Ένταξη των ωφελούµενων του προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη» στο πρόγραµµα
Επιδόµατος Στέγασης
1. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» που απεντάσσονται µετά τη λήξη του, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτοµάτως στο πρόγραµµα
Επιδόµατος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).
2. Το ποσό του Επιδόµατος Στέγασης είναι ίσο µε αυτό της
επιδότησης που λάµβαναν από το πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη» και έως τα όρια που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ.
Δ23/οικ.20171/1040/3.5.2017 (Β’ 1602) υπουργική απόφαση.
3. Το δικαίωµα καταβολής του επιδόµατος, σύµφωνα µε τους
όρους των παραγράφων 1 και 2, ξεκινά από την 1.3.2019 και
ισχύει για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης µισθωτηρίου συµβολαίου για το ως άνω χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 80
Οικονοµική ενίσχυση οικογενειών θανόντων
από φυσικά φαινόµενα
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α’ 273)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η καταβαλλόµενη έκτακτη οικονοµική βοήθεια δεν εµπίπτει
σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, ορίζεται ως αφορολόγητη,

ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 (Α’ 167), δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους,
τις περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού,
τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
Άρθρο 81
Προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
ως προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε
αναπηρία, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά,
δεν κατάσχεται εις χείρας του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζεται µε
βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Άρθρο 82
Παράταση χορήγησης επιδοµάτων αναπηρίας
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για όλα τα επιδόµατα
που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, µε το προβλεπόµενο, από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ποσοστό αναπηρίας, καθώς και
για τις συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν
στο παρόν άρθρο.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 83
Αρµοδιότητες ΟΠΕΚΑ
1. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
ν. 4520/2018 (Α’ 30) προστίθενται υποπεριπτώσεις ιδιδ’ και ιειε’
ως εξής:
«ιδιδ’) Η υλοποίηση του προγράµµατος παροχής υπηρεσιών
παρασκευής - συσκευασίας και διανοµής ζεστών γευµάτων (Σχολικά Γεύµατα) σε µαθητές, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Δ14/
οικ.21446/488/11.4.2018 (Β’ 1299) υπουργική απόφαση.
ιειε’) Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης αναδοχής του
άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’85).»
2. Η υποπερίπτωση ιγιγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 καταργείται.
3. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του
ν. 4520/2018 προστίθεται υποπερίπτωση κστκστ’ ως εξής:
«κστκστ’) Η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης
οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.»
Άρθρο 84
Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
3050/2002 (Α’214 ) η φράση «οι οποίοι έχουν εξoφλήσει τις
ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής αίτησης
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για συµµετοχή στις παροχές της παραγράφου 2 του παρόντος»
αντικαθίσταται µε τη φράση «οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της υποβολής
της αίτησης έτους».
2. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3050/2002 αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Η διαχείριση του Λογαριασµού ασκείται από πενταµελή
Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, και
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Τα µέλη ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
Αναπληρωτής του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται ο Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του
ως Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, µε
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε τριετή θητεία µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Γραµµατέας της Διαχειριστικής Επιτροπής, µε αναπληρωτή,
ορίζεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ µε απόφαση του Διοικητή του
ΟΠΕΚΑ.»
3. Μέχρι τον ορισµό νέας Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ,
σύµφωνα µε την παραγράφου 2, η υφιστάµενη Διαχειριστική Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα ως έχει.
Άρθρο 85
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Στο άρθρο 27 του ν. 4554/2018 (Α’130) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες, από τους οποίους δύναται να
επιλεγούν Προϊστάµενοι της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων,
είναι:
α) Στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ
Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Επιστηµών ή
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
β) Στο Τµήµα Συντονισµού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης
Επαγγελµατιών Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
γ) Στο Τµήµα Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης Ασυνόδευτων
Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
δ) Στο Τµήµα Αξιολόγησης και Εποπτείας Κέντρων Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Πολιτικών Επιστηµών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.»
2. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1 Σεπτεµβρίου 2019.»
3. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 32 του ν. 4554/2018, τα άρθρα
19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018 ισχύουν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 86
Σύσταση οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων
1. Στις συσταθείσες µε το άρθρο 34 του νόµου 4578/2018
(Α’200) οργανικές θέσεις προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ),
καθώς και στα παραρτήµατά τους, προστίθενται πενήντα δύο
(52) θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο
(2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
3. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις δύο
(2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις εννιά
(9):
αα) Κλάδου Νοσηλευτών, θέσεις έξι (6).
ββ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις τρεις (3).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών, θέση µία (1).
4. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1) :
αα) Κλάδου Κλητήρων/Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων θέση µία (1).
5. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέση µία (1).
6. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων, θέση µία (1).
7. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσεται,
ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
8. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).
9. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δύο (2).
10. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας συστήνονται οκτώ (8) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως
εξής:
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α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο
(2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις έξι (6):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις έξι (6).
11. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης συστήνονται οκτώ (8) θέσεις µόνιµου προσωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις τρεις
(3):
αα) Κλάδου Επιµελητών, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις πέντε
(5):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης, θέσεις πέντε
(5).
12. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης θέση µία (1).
13. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιµελητών Πρόνοιας,
θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).
14. Στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσεται, ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).
15. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο
(2):
αα) Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
16. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(ΚΕΑΤ) συστήνονται τρεις (3) θέσεις µόνιµου προσωπικού που
κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο
(2):
αα) Κλάδου Θυρωρών/Νυχτοφυλάκων, θέσεις δύο (2).
17. Στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνεται µία θέση (1)
µόνιµου προσωπικού που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέση µία
(1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
Άρθρο 87
Κάλυψη οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 4578/2018 (Α’200) οι λέξεις «το αργότερο µέχρι τις 28.2.2019»
αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, από τις λέξεις «το αργότερο µέχρι τις 15.6.2019».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 88
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
προνοιακών φορέων
1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και
του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και
των παραρτηµάτων τους, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών (ΕΙΚ),
επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που ανήκει
στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικών Παιδαγωγών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολόγων, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Κοινωνικής Εργασίας, Ιατρών, Διοικητικού Λογιστικού, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής, Διερµηνέων
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, ΠΕ Μουσικής (µε εξειδίκευση στη µουσικοθεραπεία), Φιλολόγων, Δασκάλων, Κλινικών Ψυχολόγων.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, θεραπευτών Παιδαγωγών, Πληροφορικής,
Διαιτολόγων, Μαιών-Μαιευτών, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Λογιστικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας, Βρεφονηπιοκόµων, Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέσεις:
Αδελφών Νοσοκόµων, Βοηθών Εργοθεραπευτών, θεραπευτών
Παιδαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικών Γραµµατέων, Προσωπικού
Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή
Επιµελητών Πρόνοιας, Διοικητικών Γραµµατέων, Προσωπικού
Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή
Επιµελητών Πρόνοιας, Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας ΑµεΑ, Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, Οδηγών, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Μαγείρων.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις: Τραυµατιοφορέων, Προσωπικού Καθαριότητας, Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού, Γενικών καθηκόντων (εργάτες, κηπουροί),
Φυλάκων νυχτοφυλάκων.
2. Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), εκδίδεται προκήρυξη από τον αρµόδιο φορέα, η οποία προηγουµένως εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο
αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα
προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται
σύντοµη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα
και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψή της, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό
ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο
φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους
δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.,
µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας.
Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας
και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του
Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειµένου να καταρτίσει
τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
4. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αµέσως
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µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων.
Αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άµεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες.
Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
5. Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών και µεγαλύτερο των δύο (2) ετών και καθορίζεται µε την προκήρυξη
των προς πλήρωση θέσεων.
6. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του,
αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου των ίδιων φορέων.
Η δαπάνη για την αµοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση
των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες εξειδικευµένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής
αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης.
8. Τα Ν.Π.Δ.Δ. της παραφράφου 1, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου τους, δύνανται σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, για την κάλυψη
των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε ιατρούς κάθε ειδικότητας
και οδοντιάτρους, µε την έκδοση από αυτούς δελτίου απόδειξης
παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από δικούς τους πόρους. Η επιλογή των
ιατρών και οδοντιάτρων του πρώτου εδαφίου, που θα εκτελέσουν το έργο µε αντίστοιχη σύµβαση, πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206)
και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου
του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
9. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’
81) καταργούνται.
Άρθρο 89
Προσωπικό Συµβουλευτικών Κέντρων
και Ξενώνων Φιλοξενίας
Οι παρατάσεις, δυνάµει της τροποποίησης των πράξεων ένταξης στο ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, των
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες των Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 72
του ν. 4342/2015 (Α’ 143), ισχύουν από 1.12.2018, ανεξαρτήτως
του χρόνου δηµοσίευσης των πράξεων παράτασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δαπάνες που αφορούν τις συµβάσεις
εργασίας του προηγούµενου εδαφίου και διενεργήθηκαν από
1.12.2018 έως τη δηµοσίευση των πράξεων παράτασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρούνται σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 90
Προσωπικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Αποφάσεις διορισµού υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αφορούν σε διορισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ των ετών 2000-2006, ύστερα
από την έκδοση οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π., και οι οποίες
δεν δηµοσιεύτηκαν, εκ παραδροµής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύονται αναδροµικά από την ηµεροµηνία
ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων στο ως άνω νοµικό πρό-
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σωπο. Ως ηµεροµηνία διορισµού των υπαλλήλων λογίζεται η ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Άρθρο 91
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)
προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Εκπροσωπεί νοµίµως τον ΣΚΛΕ έναντι κάθε αρχής και για
τη διενέργεια κάθε πράξης που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 92
Ρυθµίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες
Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργεια
έρευνας σύµφωνα µε το παρόν και τα άρθρα 1533 παράγραφος
2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογηµένα την αδυναµία της στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Στην
περίπτωση αυτή, µε απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται η διεξαγωγή της
έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22 του τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής των αιτούντων ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται
δυνατό, σε πραγµατογνώµονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευµένο σε θέµατα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραµµένο σε ειδικό κατάλογο
πιστοποιηµένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσµος
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) για τον σκοπό αυτό. Ο
οριζόµενος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να συνεργάζεται µε
τον αρµόδιο φορέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτηµα προκειµένου να ολοκληρώσει µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την
υποβάλλει στην κοινωνική του υπηρεσία , ο προϊστάµενος της
οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 93
Παραχώρηση της Βαµβακουργίας Βόλου
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση δύο (2) ακινήτων, µετά των συστατικών και παραρτηµάτων τους, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), όπως τα ακίνητα αυτά εµφαίνονται στο προσαρτηµένο στον παρόντα νόµο,
ως Παράρτηµα Ι, τοπογραφικό διάγραµµα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που συντάχθηκε από τον πολιτικό
µηχανικό Κωνσταντίνο Γούλα τον Ιανουάριο του 2019 και αποτυπώνει σε κλίµακα 1:1.000 τα ακίνητα µε τα στοιχεία:
α) Οικόπεδο (1) υπό τα στοιχεία (Α55, Α4, Α3, Α2, Α56, Α57,
Α55) και µε εµβαδό 1.871,00 τ.µ.
β) Γήπεδο (2) υπό τα στοιχεία (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8,
Α9, Α10, Α54, Α53, Α52, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32,
Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45,
Α46, Α47, Α48, Α49, Α1) και µε εµβαδό 86.531,77 τ.µ.
Οι κτιριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις,
που βρίσκονται επί των παραχωρούµενων ακινήτων, αποτυπώνονται στο προσαρτηµένο στον παρόντα νόµο, ως Παράρτηµα Ι,
τοπογραφικό διάγραµµα.
2. Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, την ανάπλαση, ανάπτυξη και
αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύ-
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τερης περιοχής και την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών, που εξειδικεύονται µε
την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
3. Τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης των παραχωρούµενων ακινήτων και των συστατικών και παραρτηµάτων τους
ασκούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υποχρεούται να επιτρέπει
και να ανέχεται την εκ µέρους του ΟΑΕΔ χρήση τµηµάτων των
παραχωρούµενων ακινήτων για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης.
4. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που τυχόν κατασκευάστηκαν µη νοµίµως εντός των παραχωρούµενων ακινήτων από τον
ΟΑΕΔ ή προγενέστερους ιδιοκτήτες, δύναται να διατηρούνται
και να χρησιµοποιούνται, κατόπιν απόφασης του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυπηρετήσουν
τους σκοπούς της παραχώρησης. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση για τη νοµιµοποίηση, αποκλειστικά µε δικές του
δαπάνες, των έργων και κατασκευών του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4495/2017
(Α’ 167). Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβληθούν σύννοµα, µέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών νοµιµοποίησης αναστέλλεται
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόµενων
από την κείµενη νοµοθεσία διοικητικών µέτρων προστασίας και
ποινικών διώξεων, η παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου και του
ΟΑΕΔ, η παραγραφή
των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την κατασκευή και
χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων, επιπλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που
σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα παύουν να υφίστανται, οµοίως
δε παύουν τυχόν ασκηθείσες ποινικές διώξεις.
5. Η παραχώρηση του παρόντος άρθρου τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας αναλαµβάνει, µε αποκλειστική
ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των
προβλεπόµενων πολεοδοµικών και λοιπών διατάξεων για την
υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης, καθώς και τη δαπάνη
των απαιτούµενων διαδικασιών, ενεργειών και εργασιών.
β) Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υποχρεούται, αποκλειστικά µε
δικές του δαπάνες, στη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των
παραχωρούµενων ακινήτων και των επ’ αυτών κτιρίων, έργων και
εγκαταστάσεων, που παραµένουν επ’ ωφελεία των ακινήτων και
του ΟΑΕΔ, δυνάµενο να προβεί σε κατεδάφιση ή τροποποίηση
των υφιστάµενων κτιρίων και κατασκευών και σε ανέγερση νέων,
υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης των προβλεπόµενων νόµιµων αδειών. Κατά του ΟΑΕΔ ουδεµία αξίωση για
καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου ή για αποζηµίωση για τις ίδιες αιτίες δύναται
να προβληθεί, µετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυτής.
γ) Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επισκευής,
συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης των ακινήτων που παραχωρούνται και των συστατικών και παραρτηµάτων τους, ακόµη και
αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα των ακινήτων και των συστατικών και παραρτηµάτων τους, των οποίων παραχωρεί τη χρήση, διαχείριση και
εκµετάλλευση.
ε) Μετά τη λήξη του χρόνου της παραγράφου 1, η παραχώρηση αίρεται αυτοδίκαια, κατόπιν δε αυτοψίας των αρµοδίων
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, τα ακίνητα, τα έργα και οι επ’ αυτών εγκαταστάσεις αποδίδονται στον ΟΑΕΔ µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Τα ακίνητα, µε όλα τα συστατικά και παραρτήµατά τους, πρέπει να αποδοθούν σε καλή κατάσταση, δεκτική
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χρήσης για αντίστοιχους σκοπούς, λαµβανοµένων πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν φθορών, καταστροφών ή ζηµιών που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και σε εγκεκριµένες από το Δηµόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτιρίων.
Άρθρο 94
Πρόγραµµα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δύναται να καταρτίζεται πρόγραµµα µε σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (ΚΑΛΟ) για την
προώθηση των δράσεών τους και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου
εξειδικεύεται ο σκοπός της ενίσχυσης και καθορίζονται οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, τα κριτήρια, ο προϋπολογισµός και
οι όροι ένταξης των πράξεων στο πρόγραµµα, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων και υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την
καταβολή της ενίσχυσης, ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των
πράξεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
2. Φορέας διαχείρισης του προγράµµατος ορίζεται η Επιτελική
Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τοµέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας.
3. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπονούν και
αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Στους αξιολογητές του προηγούµενου εδαφίου και στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται
να καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Το πρόγραµµα της παραγράφου 1 χρηµατοδοτείται από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το µέγιστο ποσό του προϋπολογισµού που δύναται να βαρύνει το
εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για το ανωτέρω πρόγραµµα ανέρχεται
σε 20.000.000 ευρώ.
Άρθρο 95
Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του ν. 4554/2018 (Α’130) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των εργοδοτικών εκπροσώπων προβλέπεται από κοινού, στην επιλογή του κοινού εκπροσώπου ή των κοινών εκπροσώπων συµµετέχει ισότιµα και ο
ΣΒΒΕ.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειµένου να διασφαλιστεί η ισάριθµη εκπροσώπηση του
Δηµοσίου, των εργαζοµένων και των εργοδοτών, µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δύναται να επανακαθορίζεται
ο αριθµός των εκπροσώπων του Δηµοσίου µε τη προσθαφαίρεση
εκπροσώπων του. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.»
Άρθρο 96
Βοήθηµα πρώην εργαζοµένων στη Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων ΑΕ
1. Το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) καταργείται από τότε
που ίσχυσε.
2. Το βοήθηµα της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/
2007 (Α’ 24) καταβάλλεται στο σύνολο των δικαιούχων, υπολογίζεται κλιµακωτά και ισούται µε το άθροισµα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιµάκιο ποσού νόµιµης αποζηµίωσης, µετά την
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εφαρµογή του προβλεπόµενου σε κάθε κλιµάκιο αντίστοιχου
συντελεστή. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συµψηφίζονται µε
το ποσό του βοηθήµατος, όπως προκύπτει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Άρθρο 97
Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκοµείου Αθηνών
1. Επί των προσώπων που ορίστηκαν ως µέλη της Προσωρινής
Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής του ειδικά αναγνωρισµένου φιλανθρωπικού σωµατείου µε την επωνυµία «Ελεήµων
Εταιρεία Αθηνών - Γηροκοµείο - Πτωχοκοµείο», σύµφωνα την υπ’
αριθµ. 1801/29.9.2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 1885/13.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ) απόφαση, καθώς και επί των προσώπων που διορίστηκαν, κατόπιν
των ανωτέρω αποφάσεων, ως προσωρινές διοικήσεις του εν
λόγω σωµατείου από αρµόδιο δικαστήριο, δεν εφαρµόζονται διατάξεις νόµων που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα ή προσωπική
κράτηση ή άλλα µέτρα διοικητικού καταναγκασµού για τη µη καταβολή από το ανωτέρω σωµατείο των πάσης φύσεως χρεών,
φόρων, τελών, εισφορών, δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά
βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και µέτρα καταλογισµού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί
παύουν να ισχύουν.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 δεν διώκονται ποινικά για
αδικήµατα, των οποίων η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στη
µη καταβολή από το ανωτέρω σωµατείο των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη µη
καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών,
δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των προσώπων της παραγράφου 1 εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται αν
τα πρόσωπα της παραγράφου 1 έχουν καταδικαστεί ή καταδικαστούν για αδικήµατα από δόλο σε βάρος της περιουσίας του ειδικά αναγνωρισµένου φιλανθρωπικού σωµατείου µε την
επωνυµία «Ελεήµων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκοµείο - Πτωχοκοµείο».
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 98
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση, πλήθος δόσεων, απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής
1. Βεβαιωµένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και
τα Τελωνεία, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α’ 170), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α’ 265) και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν.
952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου) δύνανται να ρυθµίζονται µε καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα
τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της
αίτησης για υπαγωγή, σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και σε έως και τριάντα έξι (36) δόσεις, για τα νοµικά
πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως
και την 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων µέχρι
την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, ως ακολούθως:
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A. Φυσικά πρόσωπα:
α. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µε συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) κατά το
φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν
είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού
µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2. Για τους ως άνω οφειλέτες
µε εισόδηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός
των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση
το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017
και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός
ορίζεται στο επόµενο εδάφιο.
Για τµήµα εισοδήµατος:
αα) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι
τοις εκατό (6%),
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ
τοις εκατό (8%),
δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα
τοις εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%).
Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11
του ν. 4172/2013, ως εξής:
αα) κατά µία (1) µονάδα για ένα (1) τέκνο,
ββ) κατά δύο (2) µονάδες για δύο (2) τέκνα,
γγ) κατά τρεις (3) µονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω.
Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Το πλήθος
των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της
διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2.
β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση
που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται
το µέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου
ποσού µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής
δήλωσης.
γ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής
του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται µείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης
του πλήθους δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο,
το οποίο υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα, ως
εξής:
αα) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%),
χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1,
ββ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%)
χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
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γγ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό
(40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συµπεριλαµβανοµένου
του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
δδ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό
(50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συµπεριλαµβανοµένου
του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
εε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%)
χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
στστ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), συµπεριλαµβανοµένου
του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
ζζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό
(80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου
του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
ηη) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό
(90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και
θθ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την
οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε
µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.
δ. Ο αριθµός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική
Διοίκηση, για τα πρόσωπα της περίπτωσης Α της παραγράφου
1, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δεκαοκτώ (18), µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 2. Για
το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται
υπόψη ο αριθµός των δόσεων, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε
την περίπτωση γ’, πριν την εφαρµογή των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο.
B. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα:
Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε συνολικό εισόδηµα (φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο) κατά το φορολογικό έτος 2017 µέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης
των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον
περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2. Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισόδηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται από
τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνολικό εισόδηµα, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, του νοµικού προσώπου/οντότητας
κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης
οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους
2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό
συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης Α’, µε την εξαίρεση των νοµικών προσώπων που έχουν
προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία ως τελευταίο έτος της
πενταετίας, θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.
Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Το πλήθος
των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της
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διαίρεσης αυτής, υπό τους περιορισµούς της υποπερίπτωσης δ’
της περίπτωσης Α’ της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 2. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να καταβάλει την οφειλή του
σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που καθορίζεται από τη
Φορολογική Διοίκηση, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης Α’ της παρούσας παραγράφου.
Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών,
ως συνολικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα, φορολογούµενο
ή απαλλασσόµενο, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.
Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας
µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.
Γ. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών
τους σε έως και εικοσιτέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως και τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους
που καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση
µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισµό
του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2.
Ειδικότερα:
α. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και εικοσιτέσσερις (24)
δόσεις:
αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο
(2) έως και έξι (6) µηνιαίες δόσεις,
γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά
(7) έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις,
δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18) µηνιαίες δόσεις,
εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι δύο (22) µηνιαίες δόσεις.
β. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και τριάντα έξι (36) δόσεις:
αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις
εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε
δύο (2) έως και έξι (6) µηνιαίες δόσεις,
γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό
(70%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά
(7) έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις,
δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18) µηνιαίες δόσεις,
εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις,
στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε
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στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε
µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.
γ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη
που µπορούν να ρυθµίζονται, άλλες σε έως και είικοσι τέσσερις
(24) και άλλες σε έως και τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, αυτές
ρυθµίζονται διακριτά.
δ. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, µε την εξαίρεση των νοµικών προσώπων που έχουν προβεί σε διακοπή
εργασιών, για τα οποία ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.
2. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορίζεται σε
τριάντα (30) ευρώ.
3. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα ρύθµισης, συµπεριλαµβανοµένης και της εφάπαξ καταβολής και υπό την προϋπόθεση της
τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα των άρθρων 57
του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος µέρους και είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µίας Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές
ρυθµίζονται ανά υπηρεσία.
5. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων έως και τις 31.12.2018 οφειλών που έχουν καταχωρισθεί
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων
και Τελωνείων µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε
ρύθµιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
Άρθρο 99
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής
κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση
1. Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης
του παρόντος αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, από την ηµεροµηνία
υπαγωγής τους σε ρύθµιση επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαίες µονάδες (5%), ετησίως υπολογισµένο.
Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές µέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον µε προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι
φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδηµά του δεν υπερβαίνει
τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
2. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες µονάδες (2%).
Άρθρο 100
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση προαιρετικά
Στη ρύθµιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία της
αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωµής από οποιαδήποτε αιτία
ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 (Α’ 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ή ρύθµιση
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέµπτου άρθρου του
ν. 2275/1994 (Α’ 238), η οποία είναι σε ισχύ.
Άρθρο 101
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης
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1. Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που
έχει ευθύνη καταβολής. Τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα πρόσωπα
για οφειλές νοµικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές
στο πρόγραµµα ρύθµισης που δύναται να χορηγηθεί στα νοµικά
πρόσωπα.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος Μέρους υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι τις 28.6.2019. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται
τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης
διενεργείται στην υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης/Τελωνείο) ο Προϊστάµενος της οποίας
είναι αρµόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 102
Καταβολή πρώτης δόσης
1. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος Μέρους πρέπει
να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των επόµενων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής
στη ρύθµιση. Η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού
κωδικού πληρωµής ρύθµισης (Ταυτότητα Ρύθµισης Οφειλής Τ.Ρ.Ο.) στους φορείς είσπραξης ή στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα,
όπου αυτό προβλέπεται. Ειδικά για τις τελωνειακές οφειλές που
υπάγονται σε ρύθµιση η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση Ταυτότητας Πληρωµής είτε στο αρµόδιο Τελωνείο είτε ηλεκτρονικά.
2. Κατ’ εξαίρεση, µε την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος
περί υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος Μέρους, τα αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974,
από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης
οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης λαµβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της
πρώτης δόσης της ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται εντός της
ανωτέρω προθεσµίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις
κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 103
Απώλεια ρύθµισης
Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της
µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,
εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της
ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων
δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή
της, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από την παρέλευση της
προθεσµίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος,
εφόσον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή
σε αυτή,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος Μέρους, εντός διµήνου από τη λήξη προθεσµίας καταβολής τους ή
εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία καταβολής τους
έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
δ) υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’, ιε’ ή
ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της παραγράφου 1 του
άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση µε την έκδοση πράξης επιβολής προστίµου
εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω
αναφεροµένων από την ένταξη του φορολογούµενου στη ρύθµιση και εφεξής.
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Άρθρο 104
Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση
Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν.
1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά
το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών
περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον
δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. Αν ο
οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που
έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Άρθρο 105
Δικαιώµατα του Δηµοσίου
Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του
οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση
ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού στα
πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή
δεν είναι ασφαλισµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12
του ν. 4174/2013,
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E..
Άρθρο 106
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συµψηφισµό
ή πράξεις εκτέλεσης
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης
από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω
της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ή κατόπιν συµψηφισµού του
άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.
Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και
δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 107
Παραγραφή οφειλών
Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της ρύθµισης και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα
(1) έτος από τη λήξη αυτής.
Άρθρο 108
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση κατά τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) ή του
άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), η οποία ρύθµιση απωλέσθη

µετά την κατάθεση του παρόντος νόµου.
β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύµβαση/ρύθµιση µε τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4469/2017
(Α’ 62) και η οποία ρύθµιση απωλέσθη µετά την κατάθεση του
παρόντος νόµου.
γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεµπορία.
δ) Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθµίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων
αποθεµατικών ή που δεν δύνανται να ρυθµίζονται σύµφωνα µε
άλλες διατάξεις.
Άρθρο 109
Καθορισµός ειδικότερων θεµάτων και λεπτοµερειών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορούν να ορίζονται οι
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της ρύθµισης του παρόντος µέρους.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 110
Πεδίο εφαρµογής
1. Οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα,
που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορεί, ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία
του οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, να ρυθµίζονται
και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής,
καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους,
ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48)
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο
(72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Στη ρύθµιση της παραγράφου 1 µπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου,
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµισης και χωρίς η υπαγωγή
τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική
αµφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθµό, εφόσον, στην τελευταία
περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα
βοηθήµατα ή µέσα. Αν µε το ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί και
αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαµβάνει και το αίτηµα αυτό. Βεβαίωση της γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεµούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη
ρύθµιση.
Άρθρο 111
Προθεσµία υποβολής αίτησης
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Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 112
Αρµόδια όργανα - Καταβολή δόσεων
1. Η ρύθµιση χορηγείται µε απόφαση που εκδίδεται από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου
170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Οι
αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας
που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην
της τελευταίας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20)
ευρώ.
3. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση
της καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορετικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση µε µηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του
ποσού της δόσης, από την εποµένη της ηµέρας που όφειλε αυτή
να καταβληθεί.
5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης,
εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος
ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και των
προστίµων, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται, µε αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρµόδιου οργάνου της παραγράφου
1.
Άρθρο 113
Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για
οφειλή µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του,
για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01)
µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθµιζόµενης οφειλής του,
για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και
πάνω,
ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης αυτής
προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας από τις δόσεις.
Άρθρο 114
Αναστολή αναγκαστικών µέτρων
και µέτρων εκτέλεσης
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθεση
ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί
οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές
λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµι-
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σης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν
ρυθµιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης
στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν
του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Άρθρο 115
Αναστολή παραγραφής οφειλών
Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε
ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από
την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
Άρθρο 116
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών
Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον οφειλέτη, για την καταβολή µέρους της οφειλής µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση
µόνο για το µέρος αυτό.
Άρθρο 117
Απώλεια ρύθµισης
Η ρύθµιση της οφειλής καταργείται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της
είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, αν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόµενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών,
β) δεν υποβάλλει στον δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για
την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µαζί µε τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ,
γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
Άρθρο 118
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
Το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει τις πάσης φύσεως οφειλές
του Πυροσβεστικού Σώµατος προς διεθνείς οργανισµούς που
αφορούν σε: α) συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις παροχής
υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξησυντήρηση και εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών των εναέριων
µέσων του Π.Σ., β) συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις µίσθωσης εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων
πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, γ) συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελικοπτέρων, δασοπυρόσβεσης µετά των
πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες
έχουν συναφθεί ή εκδοθεί αντιστοίχως, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού µέσω των διεθνών αυτών οργανισµών, για τις αντιπυρικές
περιόδους από το 2011 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος,
καθώς και δ) τυχόν διοικητικά-λειτουργικά κόστη που συνδέονται
µε τη σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων αυτών, καλύπτοντας
και τυχόν νοµισµατικές διακυµάνσεις. Η αναγνώριση των οφειλών γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πιστοποιεί διά του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αρµοδίως, την παροχή των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους των ως άνω συµβάσεων και αποφάσεων, καθώς και όσων ήταν αναγκαίες κατά τη σύναψη και
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εκτέλεση των συµβάσεων αυτών,
β) το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αναγνωρίζει τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισµών σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 2, 6 και 7 του ν. 3086/2002 (Α’ 324),
γ) τα εγκεκριµένα πρακτικά του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εκδίδονται κατόπιν σχετικής αίτησης εκ µέρους του διεθνούς οργανισµού. Κατά την εξόφληση των ποσών που αναφέρονται στα εγκεκριµένα πρακτικά του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, οι διεθνείς οργανισµοί αποδέχονται ανεπιφύλακτα
αυτά µε σχετική έγγραφη δήλωσή τους και παραιτούνται από
οποιαδήποτε άλλη αξίωση που προέρχεται από την ως άνω αιτία
ανεξαρτήτως νοµικής βάσης, καθώς και από όποια τυχόν σχετική
διαδικασία επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 119
1. Oι ώρες νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 8002/32/122-α/ 7.9.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης
(Β’ 1803), δεν δύναται να υπερβαίνουν τις 16.902.527 ώρες για
το Αστυνοµικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους
Ειδικούς Φρουρούς.
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την 1.10.2017.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθµ. 8000/32/233-α' από 16.3. 2018 κοινής απόφασης των
Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Β’ 1302)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2018 δεν δύναται να υπερβαίνουν τις
13.953.646 ώρες και για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2018 µέχρι
31.12.2018.»
Άρθρο 120
Χορήγηση 13ης σύνταξης
1. Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδοµάτων σύνταξης µε αιτία την
αναπηρία χορηγείται, από το έτος 2019 και για κάθε επόµενο
έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη. Τη 13η σύνταξη δικαιούνται
όσοι λαµβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η
Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται
την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής
εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα ανατρέχει στην ίδια
ηµεροµηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α’ 128),
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου
93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα µε το
ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται
από τον ΟΠΕΚΑ µηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως
εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό
50%.
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από µία κύριες
συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή /και επίδοµα σύνταξης
µε αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται
µε βάση το άθροισµά τους.
3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά
ιδρύµατα, υπόκειται στις κατά νόµο προβλεπόµενες κρατήσεις
και καταβάλλεται εντός του µηνός Μαΐου κάθε έτους.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών δύναται να αυ-

ξάνονται τα ποσοστά της παραγράφου 2, να ανακαθορίζεται ο
χρόνος καταβολής της 13ης σύνταξης και να ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 121
Αντικατάσταση του Παραρτήµατος III
του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Το Παράρτηµα III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας,
ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’
248), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Παράρτηµα III
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(παράγραφος 1 του άρθρου 21)
Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού τέθηκαν,
όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία που
καθορίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (EE L 256), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 2016/1821 της
Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016 (EE L 294/2016) και ισχύει.
Όπου πριν από µια δασµολογική κλάση του παρόντος Παραρτήµατος υπάρχει η ένδειξη ΕΧ, στον εφαρµοστέο συντελεστή
Φ.Π.Α. υπάγονται µόνο τα προϊόντα που κατονοµάζονται ρητά
στη συγκεκριµένη παράγραφο του Παραρτήµατος και όχι το σύνολο των προϊόντων που έχουν καταταγεί στην εν λόγω δασµολογική κλάση, ενώ, όταν µια δασµολογική κλάση αναγράφεται
χωρίς το πρόθεµα ΕΧ, ο συντελεστής Φ.Π.Α. αφορά το σύνολο
των προϊόντων που έχουν καταταγεί σε αυτή.
1. Άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα
άλογα ιπποδροµιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103, 0104).
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ. 0105).
3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί
και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιΐα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντοµα που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες
αντί εντοµοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιµα (Δ.Κ. 0201,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).
5. Ψάρια και ασπόνδυλα υδρόβια ζωντανά νωπά διατηρηµένα
µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα. Εξαιρούνται τα ζωντανά ψάρια για
διακόσµηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,
0308).
6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407,
0408, 0409, 0410).
7. Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων ολόκληρα ή σε τεµάχια,
άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά (
Δ.Κ. 0504).
8. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά
φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου, άλλες από τις ρίζες της
Δ.Κ. 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και
οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών (Δ.Κ. 0601, 0602).
9. Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή
διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη
φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες,
βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά (Δ.Κ.
ΕΧ 0603, ΕΧ 0604).
10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (Δ.Κ. 0701,
0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711,
0712, 0713, 0714).
11. Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών, πε-
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πονιών και καρπουζιών (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806,
0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814).
12. Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902, 0903,
0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910).
13. Δηµητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008).
14. Προϊόντα αλευροποιίας. Άµυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101,
1102, 1103,1104, 1105, 1106, ΕΧ 1108).
15. Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207,1208,
1209).
16. Αρτεµισία, βασιλικός, χαµοµήλι, µαντζουράνα η κοινή, µολόχα, δενδροµολόχα, µέντα (δυόσµος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόµηλο, τσάι του βουνού, δίκταµο,
γριάδα η ιαµατική και λουίζα, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα,
σπασµένα ή σε σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ 1211).
17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµα, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα, έστω και σε σκόνη.
Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα
(στα οποία περιλαµβάνονται και ρίζες κιχωρίου, µη φρυγµένες,
της ποικιλίας CICHO- RIUM INTYBUS SATIVUM), που χρησιµεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και
τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα
κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (FOIN,
LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214).
19. Μαστίχα (λευκή ή µη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).
20. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα. Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της
Δ.Κ. 1509 (Δ.Κ. 1509, 1510).
21. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο),
λάδι βαµβακιού (βαµβακέλαιο), καλαµποκέλαιο, σησαµέλαιο και
τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (Δ.Κ. 1507, 1508, ΕΧ 1512, ΕΧ 1515).
22. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασµένα. Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του Κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ
1516, 1517).
23. Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων. Εξαιρείται το χαβιάρι
(Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, ΕΧ 1604, 1605).
24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα (Δ.Κ. 1701,1702,
1703,1704).
25. Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού(Δ.Κ. 1801,1802,1803,
1804,1805,1806).
26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα
άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ.
1901,1902,1903, 1904,1905).
27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή
άλλων µερών φυτών, καθώς και οι χυµοί φρούτων και λαχανικών
(Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ΕΧ 2009).
28. Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα προϊόντα αυτά ή
µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα
φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών. Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι οργανισµοί (µε εξαίρεση τα
εµβόλια της Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς,
σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ2103, ΕΧ2104, 2105).
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29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά
µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα, πάγος και χιόνι (Δ.Κ. ΕΧ 2201).
30. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται
από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).
31. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα, εξαιρουµένων των
τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,
2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).
32. Αλάτι (στο οποίο περιλαµβάνονται και το επιτραπέζιο και
µετουσιωµένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν
την καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό (Δ.Κ. 2501).
33. Η παράδοση νερού.
34. Η θέρµανση µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση). Ο συντελεστής
του φόρου για το αγαθό της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε
έξι τοις εκατό (6%).
35. Η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και το φυσικό αέριο (Δ.Κ.
ΕΧ 2711). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
36. Φαρµακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006).
37. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών
κλάσεων 3003 και 3004. Εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου
της δασµολογικής κλάσης 3002 (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ
3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
38. Λιπάσµατα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105).
39. Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθµιστικά της ανάπτυξης
των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντοµοαπωθητικά, τα απολυµαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντοµοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε
σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).
40. Βιβλία και βιβλία µε εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ 4901, ΕΧ
4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και
εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής
του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε
έξι τοις εκατό (6%).
41. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και παρόµοια), που
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ
8428).
42. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλον µηχανισµό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αµαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713,
9403, ΕΧ 8714).
43. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «ενδοµήτρια
αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόµετρα οµιλούντα, βελόνες (για τις
πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έγχυσης
ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
44. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες, οι επίδεσµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για
κατάγµατα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που
κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται
στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα µέρη και
εξαρτήµατα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσµος µαστεκτοµής
- µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall,
φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille
(Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 9102), πινακίδες
γραφής (Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), µπαστούνια ηλε-

7458

κτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα µε 4 tracks (Braille) (Δ.Κ.
ΕΧ 8519), ταινίες µέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία
προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής
φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).
47. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστηµα τραχειοστοµίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ
9021), σύστηµα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης
φωτεινών σηµάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528),
scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 8472), προγράµµατα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. EX 8523), πλαίσια γραφής για
άτοµα µε µειωµένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326), κάλτσες
Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος (Δ.Κ.
ΕΧ 6307), φίλτρα αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραµµές αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης καί πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ.
ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιµασίας φίλτρων
(Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υ- connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιµοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ
2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραµµή
σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926),
κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ
4202), αναλώσιµο υλικό για κολοστοµίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία
προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα
οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
2. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της
µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωµένων, ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες γενικά.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, οικοτροφεία,
δοµές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και δοµές που παρέχουν κατάλυµα σε άτοµα µε νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και
χρήση ουσιών, που ενεργείται στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας,
εφόσον δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης θ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων,
εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων και λοιπών συναφών
προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, µε
εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών,
χυµών και ροφηµάτων.
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτηµα
αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς
την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του
προορισµού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 20.5.2019.
Άρθρο 122
Εφαρµογή συστήµατος ποσοστιαίων επιστροφών
(rebate) από τις φαρµακευτικές εταιρείες
προς τη Δηµόσια Ασφάλιση
για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθµιση οφειλών
1. Οι φαρµακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να αποδώσουν
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ποσοστιαία επιστροφή (rebate) τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της
πραγµατικής φαρµακευτικής δαπάνης, που εισέπραξαν άµεσα ή
έµµεσα από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) κατά
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τα έτη 2006, 2007 και 2008 για τη χορήγηση φαρµάκων από τους
ασφαλισµένους τους.
2. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών, καθορίζονται ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισµού της καθαρής φαρµακευτικής δαπάνης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης της επιστροφής της παραγράφου 1, ο τρόπος κατανοµής
του ποσού επιστροφής ανά φαρµακευτική εταιρεία, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των
ακόλουθων παραµέτρων:
α) της λιανικής τιµής του φαρµάκου για τα συγκεκριµένα έτη,
β) του συνόλου των πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και µορφών του εκάστοτε φαρµακευτικού προϊόντος,
ανά έτος και ανά φαρµακευτική εταιρεία,
γ) της τιµής αναφοράς και της ασφαλιστικής τιµής αποζηµίωσης, όπως καθοριζόταν για τα ανωτέρω έτη,
δ) των υποχρεωτικών εκπτώσεων που εφαρµόσθηκαν και
ε) της συµµετοχής του ασφαλισµένου.
3. Ο ΕΟΠΥΥ καταλογίζει το ποσό επιστροφής της παραγράφου 1 προς κάθε φαρµακευτική εταιρεία και αυτό αποδίδεται είτε
απευθείας µε κατάθεση µετρητών στον λογαριασµό του ΕΟΠΥΥ
είτε µέσω συµψηφισµού του ποσού επιστροφής µε αντίστοιχες
οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρµακευτικές εταιρείες για προµήθεια φαρµάκων, µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
µε αναλογική εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).
4. Οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται µέχρι και σε
εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας ορίζονται ο αριθµός των δόσεων, η ελάχιστη µηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής, τυχόν συµψηφισµός κατά τη
διαδικασία του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου Γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 206) και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
απόδοσης του ποσού επιστροφής του παρόντος άρθρου ή των
δόσεων, αυτό εισπράττεται από τον ΕΟΠΥΥ µε τη διαδικασία του
ΚΕΔΕ. Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωση καταβολής του ποσού
επιστροφής για φορολογική χρήση, µε αναλογική εφαρµογή της
διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α’
41).
Ποσά rebate που εισπράχθηκαν για τα έτη 2006, 2007 και 2008
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3457/2006
(Α’ 93) και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005
(Α’ 272), αφαιρούνται από το αντίστοιχο ποσό καταλογισµού ανά
έτος.
5. Απαιτήσεις από rebate φαρµακευτικών προϊόντων της περιόδου από 1.1.2009 έως 31.12.2011 περιέρχονται αυτοδίκαια
στον ΕΟΠΥΥ ως δικαιούχο από τη δηµοσίευση του παρόντος και
δύνανται να ρυθµίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ µέχρι
και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Οφειλές οι οποίες έχουν προκύψει βάσει
των ως άνω απαιτήσεων, δεν έχουν εξοφληθεί και έχουν βεβαιωθεί ταµειακά στις οικείες Δ.Ο.Υ., καταβάλλονται µέχρι και σε
εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ και την αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ
τίτλου διαγραφής υπολοίπου προς την οικεία Δ.Ο.Υ.. Χρηµατικοί
κατάλογοι που αφορούν στις προαναφερόµενες απαιτήσεις,
έχουν αποσταλεί στις οικείς Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά, επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ και ρυθµίζονται µετά από αίτηση του οφειλέτη κατά τον ανωτέρω τρόπο. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας ορίζεται η προθεσµία υποβολής αίτησης υπαγωγής των ως άνω οφειλών στη ρύθµιση, ο τρόπος υπολογισµού
του καταβλητέου ποσού, η ελάχιστη µηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της ρύθµισης της παρούσας παραγράφου. Οι λοιπές
ως άνω απαιτήσεις που δεν ρυθµίζονται, εισπράττονται από τον
ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 123
Το άρθρο 7 του ν. 3028/2002 (A’ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 7
Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους
και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονοµιάς
1. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, που χρονολογούνται έως και το 1453, καθώς και οι οργανωµένοι αρχαιολογικοί χώροι, κατά την έννοια του άρθρου 46,
ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, που χρονολογούνται µετά το 1453, είναι πράγµατα εκτός
συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας, εφόσον ανήκουν στο
Δηµόσιο κατά κυριότητα ή νοµή.
3. Τα ακίνητα αρχαία, που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται
κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας,
ανήκουν κατά κυριότητα και νοµή στο Δηµόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
4. Νεότερα ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, ακίνητα στα οποία στεγάζονται µουσεία, κατά την έννοια
του άρθρου 45, και ακίνητα εν γένει, είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας, εφόσον ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα ή νοµή και έχουν αποκτηθεί ή χρησιµοποιούνται ή υπάγονται σε διοίκηση και διαχείριση από το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για την εξυπηρέτηση του
δηµόσιου σκοπού της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
5. Το δικαίωµα κυριότητας σε ακίνητα µνηµεία µεταγενέστερα
του 1453, τα οποία δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4, ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόµου.
6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση τα ακίνητα των παραγράφων
1 έως 4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 εφαρµόζονται
αναλόγως.
7. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων των παραγράφων 1
έως 4 ασκείται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον σκοπό τους.».
Άρθρο 124
Οµάδες εργασίας για τον κανονισµό
συντάξεων δηµόσιου τοµέα
1. Συνιστώνται κοινές οµάδες εργασίας, στις οποίες θα συµµετέχουν υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.) που υπηρετούν στη Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα του ΕΦΚΑ ή έχουν υπηρετήσει στην πρώην Γενική
Διεύθυνση Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα του Γ.Λ.Κ., για την επιτάχυνση του έργου κανονισµού και πληρωµής των συντάξεων του
Δηµόσιου Τοµέα. Η συµµετοχή των υπαλλήλων στις συνιστώµενες οµάδες εργασίας είναι υποχρεωτική και η απασχόληση σε
αυτές αποκλειστική.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών εξειδικεύεται το έργο της κάθε οµάδας, καθορίζεται η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, ο αριθµός και η Υπηρεσία προέλευσης των
µελών που θα συµµετέχουν, καθώς και ο συντονιστής και γραµµατέας αυτής, τίθενται ποσοτικοί στόχοι και καθορίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Οι οµάδες εργασίας µπορούν να παρέχουν απογευµατινή
υπερωριακή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες, οι δε υπάλληλοι που συµµετέχουν σε
αυτές αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Στους συντονιστές των οµάδων καταβάλλεται επίδοµα ίσο
µε το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιδόµατος θέσης ευθύνης
του Προϊσταµένου Τµήµατος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών και υπό
τον όρο επίτευξης των στόχων που τίθενται µε την απόφαση της
παραγράφου 2 µπορεί να καταβάλλεται στα µέλη των οµάδων
εργασίας αποζηµίωση επίτευξης στόχων κατ' αναλογική εφαρ-

7459

µογή των προβλεποµένων στην υπ’ αριθµ. Φ.ΕφΚΑ/οικ.34078/
1262/ 2.8.2017 (ΥΟΔΔ 390) κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω
Υπουργών.
Άρθρο 125
Άσκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
1. Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε
µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.
4607/2019 (Α’ 65), η ηµεροµηνία «1.1.2020» αντικαθίσταται µε
την ηµεροµηνία «31.7.2019».
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα’ της
περίπτωσης α’ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η φράση «µε εξαίρεση τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στον έλεγχο αυτόν, στις δαπάνες των
οποίων δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος».
3. Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
Άρθρο 126
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/
2015 (Α’ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται ως προθεσµία η 31.12.2019.».
Άρθρo 127
Η διάταξη του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του π.δ. 35/1988 (Α’14), τροποποιείται ως εξής:
«ε) Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση προϋπηρεσίας µπορεί να υποβληθεί και µετά από την πιο πάνω οριζόµενη προθεσµία και σε κάθε περίπτωση πριν την απονοµή της επικουρικής
σύνταξης, µε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που
ορίζονται στα πιο πάνω εδάφια της παραγράφου αυτής, αλλά σε
περίπτωση συνταξιοδότησης ο µη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό του συντάξιµου χρόνου.».
Άρθρο 128
Ειδικά για τους πληγέντες από πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νοµών Ηλείας, Μεσσηνίας,
Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας, η
οφειλή που υπάρχει µε βάση τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους
της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ.55575/Ι.479/18.11.1965 (Β’
816) του Κανονισµού του πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ «Ασφάλισις οικοδόµων» και δεν συναρτάται µε την απασχόληση συγκεκριµένων
προσώπων κατά το άρθρο 40 παράγραφος 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο
ασφάλισης στον οποίον αφορά, σύµφωνα µε ποσοστά υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών του δεύτερου και του τρίτου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35,
της παραγράφου 1 του άρθρου 38, της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
97 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Ως βάση υπολογισµού ορίζεται το
ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Ειδικά
για κτίσµατα που βρίσκονται σε περιοχές της παραγράφου 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 38 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ.
55575/Ι.479/18.11.1965 (Β’ 816) η ως άνω βάση υπολογισµού µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Στους οφειλέτες του πα-
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ρόντος άρθρου παρέχεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί
των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων
λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής κύριας οφειλής, όπως έχουν
διαµορφωθεί µέχρι την ηµεροµηνία της έκπτωσης.
Άρθρο 129
Στην περίπτωση Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
3863/2010 (A’ 115) προστίθεται υποπερίπτωση ζζ’ ως εξής:
«ζζ. Οι περιστασιακά απασχολούµενοι στη µουσική κάλυψη
ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αµείβονται µε την
ώρα ή την ηµέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως µέλη εταιρείας».
Άρθρο 130
1. Κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση
στα χέρια τρίτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30Α και 30Β του
ν.δ. 356/1974 (A' 90) σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασµού ή
τοποθετήσεις λογαριασµών πληρωµών, κοινών ή ατοµικών, περιορίζεται για έναν µοναδικό λογαριασµό, εφόσον:
α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους µε ρύθµιση ή µε αναστολή πληρωµής οι ατοµικές ληξιπρόθεσµες οφειλές του καθ’
ου η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και αυτές
για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των
ρυθµίσεων αυτών,
β) έχει εξοφληθεί εµπρόθεσµα η δόση της ρύθµισης του δεύτερου ηµερολογιακού µήνα που προηγείται του µήνα χορήγησης
του περιορισµού της κατάσχεσης και
γ) προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ.
356/1974 για τη δήλωση µοναδικού ακατάσχετου λογαριασµού.
Σε περίπτωση απώλειας ρύθµισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισµός του παρόντος άρθρου, ο περιορισµός παύει
οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθµιση. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται απώλεια ρύθµισης η υπαγωγή
στη ρύθµιση του Μέρους Β’ του παρόντος νόµου οφειλών που
είχαν ρυθµιστεί µε άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν
στη ρύθµιση του Μέρους Β’ του παρόντος νόµου.
2. Για τον περιορισµό της κατάσχεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 υποβάλλεται από τον καθ' ου η κατάσχεση ηλεκτρονικά
αίτησης περιορισµού αυτής, στην οποία αναγράφεται ο αριθµός
λογαριασµού για τον οποίο ζητείται περιορισµός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισµός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα µοναδικό
ακατάσχετο λογαριασµό της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του
ν.δ. 356/1974.
3. Ο περιορισµός της κατάσχεσης χορηγείται για τις απαιτήσεις εις χείρας του τρίτου, στον οποίο κοινοποιείται η κατάσχεση, που γεννώνται µετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του
περιορισµού της κατάσχεσης από τη Φορολογική Διοίκηση,
ισχύει για έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία χορήγησής του και
ανανεώνεται µηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1.
4. Το ποσό του περιορισµού της κατάσχεσης υπολογίζεται από
το άθροισµα των γινοµένων των ποσών των τελευταίων µηνιαίων
δόσεων των ρυθµίσεων, που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου
ηµερολογιακού µήνα που προηγείται του µήνα χορήγησης του
περιορισµού, εξαιρουµένων των ρυθµίσεων κατά τα άρθρα 1 έως
17 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), τα άρθρα 1 έως 16 του ν. 4469/2017
(Α’ 62), το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, καθώς και µε συµφωνία
που έχει επικυρωθεί δικαστικά σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και επόµενα του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή µε άλλη διάταξη νόµου, και αναλογούν στον οφειλέτη (πολλαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που µπορεί να κλιµακώνεται ανά δόση και είδος
ρύθµισης και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία (3) και µεγαλύτερος από τεσσεράµισι (4,5). Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζικό λογαριασµό ή λογαριασµό πληρωµών, το ποσό περιορισµού που προκύ-

πτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων
πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το µέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό και αποκλείεται ο σωρευτικός υπολογισµός
αυτού σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του µήνα.
5. Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα του λογαριασµού που δηλώνεται και των προϋποθέσεων χορήγησης του ευεργετήµατος, ο
υπολογισµός του ποσού του περιορισµού, καθώς και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση του ποσού
αυτού προς τον τρίτο διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να
ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις, ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισµού του ποσού του περιορισµού, η διαδικασία
ανάκλησης αυτού, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος
ελέγχου του λογαριασµού, υποβολής της γνωστοποίησης στον
τρίτο και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία
των υποβαλλόµενων γνωστοποιήσεων, οι υποχρεώσεις των τρίτων του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 και ο τρόπος ενηµέρωσής
τους από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόµενη δήλωση και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που
έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 131
Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Πρωτοδίκες και οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών. Επίσης, διορίζονται, µόνο κατόπιν αίτησής τους, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, εξαιρουµένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών,
των αναπληρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς
και όσων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά µε την εκλογική διαδικασία κατά την ηµέρα της διενέργειας αυτής.».
2. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι υπάλληλοι µε βαθµό A’, Β’ και Γ’, καθώς και οι υπάλληλοι
µε βαθµό Δ’ που είναι πτυχιούχοι νοµικής της γραµµατείας των
δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών,
της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.».
3. Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε
βαθµό A’, Β’ και Γ’, καθώς και οι υπάλληλοι µε βαθµό Δ’ που είναι
πτυχιούχοι νοµικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής
Επιτροπείας της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, οι λέξεις «µε βαθµό τουλάχιστον Β’» διαγράφονται.
5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εισηγητές του Συµβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι
Πρωτοδίκες, οι Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών, οι Πάρεδροι Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες και οι Πάρεδροι των Διοικητικών Πρωτοδικείων, καθώς και οι Ειρηνοδίκες
και Πταισµατοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στα µεγαλύτερα εκλογικά τµήµατα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίµηση στα
πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άµεσης εποπτείας των εφόρων.».
Άρθρο 132
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 14.25’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 16.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: 1) Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως ισχύει»
και 2) Νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά µε την εγκατάσταση συνοριακού σηµείου διέλευσης στην περιοχή της Λίµνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις»
και β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά µε
την εγκατάσταση νέου συνοριακού σηµείου διέλευσης ανάµεσα
στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προµάχους στην Ελληνική Δηµοκρατία και το Μάιντεν (Majden) στη Δηµοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

