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Αθήνα, σήµερα 27 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.37’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου 2020.
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 537/24-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ξάνθης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χουσεΐν
Ζεϊµπέκ προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Έργο Δηµοτικής Οδοποιίας του Οικισµού Κενταύρου του
Δήµου Μύκης».
2. Η µε αριθµό 541/24-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Καµίνη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Οφειλές δεδουλευµένων Πενταετών Πυροσβεστών για νυχτερινή εργασία, Αργιών και Εξαιρέσιµων».
3. Η µε αριθµό 544/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τις αναφλέξεις αποβλήτων της κεραµοποιίας ΒΙΟΚΕΡΑΛ στη Λάρισα».
4. Η µε αριθµό 536/19-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάσπαση
και Πώληση της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ)».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 538/24-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χάρη
Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Εµπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδροµίου Ηρακλείου «Ν.
Καζαντζάκης»».
2. Η µε αριθµό 545/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας».
3. Η µε αριθµό 539/24-2-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστε-

ράς κ. Αικατερίνης Νοτοπούλου προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Πρόοδος εργασιών του µετρό Θεσσαλονίκης».
4. Η µε αριθµό 540/24-2-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αλλαγή
προκηρυσσόµενων θέσεων ειδικευµένων ιατρών για το Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2478/9-12-2019 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων».
2. Η µε αριθµό 2676/105/17-12-2019 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εφαρµογή
των κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης υπηρεσιών ύδατος».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για δέκα
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε την ευκαιρία συζήτησης του
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου θέλω να κάνω µια συνολικότερη τοποθέτηση για το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο ως µηχανισµός επανόρθωσης των ζηµιών λόγω
επέλευσης κινδύνων αναπόφευκτα αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής
µας.
Η κοινωνική ασφάλιση µας διδάσκει ότι δεν µπορούµε να αποφύγουµε τους κινδύνους, αλλά είναι δυνατό να µειώσουµε τις οικονοµικές τους συνέπειες µε απώτερο στόχο την επίτευξη
ευηµερίας. Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας έχει
γίνει αντικείµενο έντονων συζητήσεων ιδιαίτερα τις τελευταίες
δεκαετίες. Δυστυχώς, όµως, ο δηµόσιος διάλογος και η πολιτική
επιχειρηµατολογία εντοπίζονται και εξαντλούνται είτε στη βιωσιµότητα είτε στην εκάστοτε ταµειακή επάρκεια του συστήµατος.
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Κοιτούµε, δηλαδή, συνεχώς το αποτέλεσµα κλείνοντας τα µάτια
στις πραγµατικές αιτίες, δηλαδή τις εγγενείς στρεβλώσεις του.
Για πολύ καιρό ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης δεν αποτελούσε ένα σύνολο δοµηµένο πάνω σε αρχές, αλλά ένα ιστορικό προϊόν µιας στρεβλής και άνισης ανάπτυξης. Ενδεικτικά το
1990 λειτουργούσαν τριακόσιοι είκοσι επτά φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης και λοιπών παροχών. Το µοντέλο εµφάνιζε µεγάλες ανισότητες συνδυάζοντας κενά µε νησίδες υπερπροστασίας.
Διαµορφώθηκε, συνεπώς, η φυσιογνωµία ενός διάσπαρτου,
διάτρητου, ανοµοιόµορφου και εντέλει άνισου συστήµατος. Στην
πραγµατικότητα η ίδια η δοµή του συστήµατος ευνοούσε τη δηµιουργία ανισοτήτων και τη συντήρηση αποκλίσεων παρά συγκλίσεων µεταξύ όµοιων περιπτώσεων ασφαλισµένων και
συνταξιούχων πολιτών.
Επιπλέον παρατηρούνταν το φαινόµενο, και µάλιστα από τη
γέννηση του συστήµατος, της δηµιουργίας και διατήρησης ανισοµεγεθών ταµείων. Κάποια ταµεία είχαν ελάχιστους ασφαλισµένους ενώ άλλα αφορούσαν µεγάλο πλήθος ασφαλισµένων κάθε
ένα από τα οποία είχε τους δικούς του καταστατικούς κανόνες
και κυρίως τον δικό του τρόπο λειτουργίας.
Αναµφίβολα έκτοτε έχουν γίνει σοβαρές, φιλότιµες και φιλόδοξες προσπάθειες για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων του ασφαλιστικού µας. Άλλες ήταν πιο στιβαρές και
µελετηµένες, άλλες λιγότερο. Κάποιες από αυτές πριν την είσοδο της χώρας µας σε µηχανισµούς στήριξης, στα µνηµόνια,
µε κόµµατα της σηµερινής αντιπολίτευσης και πολιτικούς αρχηγούς να βρίσκονται τότε διαµαρτυρόµενοι στις πλατείες για πολιτικές τις οποίες αργότερα όχι µόνο υιοθέτησαν, αλλά και
υλοποίησαν.
Το ασφαλιστικό, όµως, δεν είναι πεδίο πειραµατισµών ούτε
έτσι πρέπει να αντιµετωπίζεται. Η χώρα αυτό το πλήρωσε ακριβά.
Ο µέσος πολίτης έχασε την εµπιστοσύνη στο σύστηµα. Γιατί,
όµως, συνέβη αυτό; Γιατί τόσο ως πολιτεία όσο και ως κοινωνία
ήµασταν φοβικοί σε βελτιώσεις και αλλαγές του συστήµατος.
Την ώρα που έπρεπε, όµως, όπως είναι η σηµερινή, λειτουργούσαµε µε κεκτηµένη ταχύτητα και την ώρα που δεν έπρεπε, υπερβάλαµε, διαταράσσοντας την ισορροπία και τη σταθερότητα µε
την οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται το ασφαλιστικό και λησµονούσαµε την κοινωνική αλληλεγγύη. Παράλληλα, όµως, δεν
πρέπει να λησµονούµε ότι το ασφαλιστικό είναι και ένα πολυπαραγοντικό ζήτηµα.
Κατ’ αρχάς συµπλέκεται άµεσα µε το δηµογραφικό. Οι ηλικιωµένοι αυξάνονται, τα παιδιά µειώνονται, το εργατικό δυναµικό
περιορίζεται µε τις συνέπειες να είναι τεράστιες σε οικονοµία και
ασφαλιστικό. Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωµένων αυξάνεται
ραγδαία. Αυτό το αποδεικνύουν και οι αριθµοί της αναλογιστικής
µελέτης που συνοδεύουν το σχέδιο νόµου.
Το κρίσιµο ερώτηµα που µας βάζει το δηµογραφικό πρόβληµα
είναι η ουσιαστικά δίκαιη ανάπτυξη. Εδώ η σηµερινή Κυβέρνηση
απαντά µε ενεργητικές πολιτικές προστασίας της µητρότητας,
στήριξη της οικογένειας, εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Η αδήλωτη ή η πληµµελώς δηλωµένη εργασία
είναι επίσης ένα από τα αγκάθια του ασφαλιστικού και σε αυτό
το επίπεδο, χωρίς αµφιβολία, γίνεται µεγάλη προσπάθεια και παράγεται αξιοσηµείωτο έργο από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας και τον ελεγκτικό του µηχανισµό, το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου
πραγµατοποιείται ένα κρίσιµο βήµα για να αντιµετωπιστούν πολλές από αυτές τις προκλήσεις, ένα κρίσιµο βήµα προς τον εξορθολογισµό του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και την
προσαρµογή του στις συνταγµατικές επιλογές της ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της βιωσιµότητας. Αυτοί είναι τρεις
βασικοί πυλώνες αυτού του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα, πρώτον, η προοδευτική και ορθολογική αύξηση
των συντελεστών αναπλήρωσης, ανάλογα µε τα χρόνια εργασίας, θεραπεύει την ισοπεδωτική λογική της καθήλωσης των συνταξιούχων σε χαµηλές και µικροµεσαίες συντάξεις, όπως γινόταν
µέχρι τώρα, κάτι που οδηγούσε σε αδιέξοδο όλο το σύστηµα,
επαναπροσδιορίζοντας ακόµα και τις συµπεριφορές της κοινω-
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νίας. Δηµιουργείται έτσι κίνητρο για την εξίσωση των χρόνων
ασφάλισης µε τα χρόνια εργασίας, πράγµα το οποίο σηµατοδοτεί ταυτόχρονα το πέρασµα από περιοχές αδήλωτης ή υποδηλωµένης εργασίας στη δηλωµένη εργασία και την ενίσχυση της
ασφαλιστικής συνείδησης.
Δεύτερον, το σχέδιο νόµου κινήθηκε στις γραµµές που χαράχτηκαν από τις δικαιοδοτικές κρίσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου της χώρας. Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε την ουσία, και όχι απλώς την τυπική αντισυνταγµατικότητα των ρυθµίσεων του ν.4387/2016, µε αποτέλεσµα οι
παρούσες διατάξεις να είναι απόσταγµα των ουσιαστικών νοµικών κρίσεων του δικαστηρίου. Επέρχεται συνεπώς η συµµόρφωση στη νοµολογία, µε τον αυτονόητο σεβασµό στις δικαστικές
αποφάσεις, µε τη θεσµοθέτηση ενός νέου µοντέλου ελεύθερης
επιλογής του ύψους των εισφορών που θα καταβάλλουν αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Τρίτον, είναι σηµαντική η στόχευση και η κατεύθυνση που δίνεται στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, στη λειτουργική
διασύνδεση των συστηµάτων και στη διοικητική απλούστευση.
Το κράτος έχει υποχρέωση να διευκολύνει την καθηµερινότητα
του πολίτη, να τον απαλλάσσει από ανούσιες συναλλαγές, ατέλειωτες ουρές, χαµένες εργατοώρες, ανώφελες διαδικασίες.
Τέταρτον, η αναλογιστική µελέτη, που έχει εκπονηθεί και συνοδεύει το νοµοσχέδιο, αποδεικνύει τη βιωσιµότητά του. Μάλιστα εκτιµάται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ,
µεσοµακροπρόθεσµα θα κινείται εντός των ορίων του µέσου
όρου της συνταξιοδοτικής δαπάνης των χωρών της Ευρωζώνης,
ενώ το κόστος του νέου ασφαλιστικού συστήµατος κινείται εντός
του δηµοσιονοµικού πλαισίου της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, µε το παρόν
σχέδιο νόµου απεγκλωβίζουµε ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµίας
από τις ναρκοθετηµένες περιοχές των αδιέξοδων ρυθµίσεων του
παλαιού συστήµατος. Ταυτόχρονα διαµορφώνουµε ένα νέο
ασφαλιστικό σύστηµα πιο δίκαιο, πιο απλό, πιο ανταποδοτικό,
που θα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, κρίσιµο µέγεθος για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και κυρίως
θα καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση. Θεωρώ συνεπώς ότι
η εθνική µας αντιπροσωπεία πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτήν
την κυβερνητική προσπάθεια. Σε τέτοιας φύσεως ζητήµατα, που
µας αφορούν όλους, η υπέρβαση της πολιτικής στειρότητας
είναι απόδειξη πολιτικής ωριµότητας και οι όποιες πολιτικές προτάσεις µελλοντικά κατατεθούν, ιδιαίτερα σε δυναµικά µεγέθη,
όπως είναι οι παράµετροι του ασφαλιστικού συστήµατος, πρέπει
να έχουν το βλέµµα τους µπροστά και στο καλύτερο, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Θα ήθελα απλώς, κλείνοντας, να κάνω και µια αναφορά στην
τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονοµικών, επιλύοντας, µε απλά λόγια, ένα πρόβληµα που κληρονοµήσαµε, ένα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε την πενταετία της διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είχαν αναρτήσει στο
TAXIS τα αναδροµικά ποσά συντάξεων και όχι το έτος στο οποίο
αυτά ανάγονταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τα παραπάνω ποσά µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία, χωρίς να έχει προβεί σε ελέγχους επί τόσα έτη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επί πενταετία δηλαδή, προκειµένου να διαπιστωθεί πού πραγµατικά αυτά ανάγονται, ζητώντας µεταξύ άλλων
στοιχεία από τους φορείς. Μόλις διαπιστώθηκε από τη φορολογική διοίκηση ότι λήγει η πενταετία, στο τέλος του 2019, και
υπάρχει κίνδυνος παραγραφής -και µάλιστα για στοιχεία που
ήταν στη διάθεσή της επί όλα τα έτη διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑέστειλε χιλιάδες σηµειώµατα στους φορολογούµενους µε συµπληρωµατικούς φόρους, επαναλαµβάνω, για µη ορθές διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επί µία
πενταετία.
Για να αντιµετωπιστεί ορθολογικά το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε προχωράµε σταδιακά στη συνολική επίλυσή του. Πρώτο
βήµα είναι να προβλέψουµε ότι οι φορολογούµενοι αυτοί δεν θα
πληρώσουν τίποτα µέχρι και το τέλος Μαΐου 2020, κάτι που επιτυγχάνεται µε την τροπολογία που ήδη καταθέσαµε, και δεύτερο
βήµα είναι σύντοµα να περιληφθούν σε διατάξεις νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Οικονοµικών αυτές οι διατάξεις µε τις οποίες
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ρυθµίζονται οι περιπτώσεις όταν εκ παραδροµής επιβλήθηκαν
φόροι ή επιβλήθηκαν πρόστιµα για πιστωτικά, µηδενικά εκκαθαριστικά των αναδροµικών 2013, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Στόχος µας είναι να υπάρξει εµπιστοσύνη στη σχέση κράτους
πολίτη, τηρώντας απαρέγκλιτα θεµελιώδεις αρχές, όπως είναι
αυτή της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας από πλευράς
του κράτους και βέβαια της φορολογικής συµµόρφωσης από
πλευράς των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα επτά
µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο
Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αβραµάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αµέσως
µετά ο κ. Σενετάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να µην ξεκινήσω την κουβέντα µου για τα όσα συµβαίνουν στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, εκεί που οι λέξεις που µπορούν να
εκφράσουν αυτό που συµβαίνει είναι «ντροπή και αίσχος»,
ντροπή και αίσχος για µια Κυβέρνηση που απέδειξε για πολλοστή
φορά την ασυνέπεια λόγων και πράξεων, που άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα πράττει µετεκλογικά, που µιλούσε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόµενους στους τοπικούς φορείς και στους
κατοίκους των νησιών αυτών, λέγοντας ότι δεν θα γίνουν τα
νησιά αυτά αποθήκες ψυχών και δεν θα φιλοξενήσουν περισσότερο κόσµο από αυτόν που µπορεί να αντέξει η τοπική κοινωνία
και η οικονοµία. Σε αντίθεση, είδαµε ότι παραλάβαµε µια Μόρια
µε πέντε χιλιάδες και σήµερα ξεπερνάει τις είκοσι χιλιάδες, µε
τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί. Και η απάντηση σε όλα
αυτά; Επίταξη, αυταρχισµός, βία και καταστολή. Ζήσαµε τις τελευταίες δύο µέρες γεγονότα πολύ άσχηµα, είδαµε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις σώµα µε σώµα, είδαµε πυροβολισµούς, µε
αποτέλεσµα να έχουµε τραυµατίες εκατέρωθεν, πολίτες της Μυτιλήνης, της Χίου αλλά και αστυνοµικούς, που πλήρωσαν το µάρµαρο των πολιτικών επιλογών της ηγεσίας και του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.
Είναι µια κατάσταση η οποία πρέπει άµεσα να εκτονωθεί και
πρέπει να παρθούν µέτρα προς την κατεύθυνση να ακουστούν
οι τοπικές κοινωνίες.
Όσον αφορά αυτόν καθαυτόν τον ασφαλιστικό νόµο: Θέλω να
πω ότι όταν µιλάµε για µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση πρέπει να
έχουµε στο µυαλό µας –και αυτή είναι η δική µας θέση- ότι αυτή
πρέπει να εξασφαλίζει το δηµόσιο καθολικό, υποχρεωτικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, να έχει τα χαρακτηριστικά της βιωσιµότητας, της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και
φυσικά να έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα.
Η νοµοθετική παρέµβαση του κ. Βρούτση και η κατάρτιση του
ασφαλιστικού εκτιµούµε ότι δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Κατ’ αρχάς ο κ. Βρούτσης ως πολιτικό πρόσωπο που ηγείται του
Υπουργείου Εργασίας έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσµου ως ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε τις δύο φορές κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, µε την πλήρη
απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και την αποδόµηση των
εργασιακών δικαιωµάτων, ήταν ο εµπνευστής της κατάπτυστης
διάταξης που αφορά τον υποκατώτατο µισθό των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και ήταν αυτός που µείωσε τον
βασικό µισθό. Όλα αυτά σίγουρα δεν αποτελούν εχέγγυα για την
εµπιστοσύνη που πρέπει να δείξουµε και στο πολιτικό πρόσωπο
που ηγείται αυτής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης.
Αυτό καθαυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο επιφέρει, προκαλεί
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απώλεια εισοδήµατος και επιβαρύνσεις για εννέα στους δέκα
συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Η επικοινωνιακή
εξαπάτηση των συνταξιούχων και των ασφαλισµένων καταρρέει
πλήρως. Επιβεβαιώνεται η στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης
για επιβάρυνση των πολλών προς όφελος των ελαχίστων. Αντί
να γίνει ένα βήµα µπροστά στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση µε
το νοµοσχέδιο γίνονται δύο βήµατα πίσω.
Το ασφαλιστικό της Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργεί παράλληλα
ένα σαφές ευνοϊκό πλαίσιο κινήτρων για στροφή στην ιδιωτική
ασφάλιση. Διατηρεί µε τη δοµή του ενιαίου φορέα και των ενιαίων κανόνων του νόµου Κατρούγκαλου, αλλά καταργεί την αρχή
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανεµηκότητας.
Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, η δαπάνη του κρατικού
προϋπολογισµού του 2020 για τις συντάξεις είναι κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερη από το ποσό που δαπανήθηκε το
2019. Η Κυβέρνηση µικραίνει την πίτα των συντάξεων και σε αυτή
τη µικρότερη πίτα κάνει και µια αντίστροφη αναδιανοµή σε
βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων. Η µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη
καταργείται για όλους και ειδικά για τους χαµηλοσυνταξιούχους
κόβεται µια ολόκληρη σύνταξη και όσο και να µας λέτε εδώ ότι
ήταν επίδοµα παραγνωρίζετε ότι ήταν 960 εκατοµµύρια που έλειψαν και λείπουν από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογούµενων
και συνταξιούχων, ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για τη ζωή τους
και το βιοτικό τους επίπεδο. Δεν µπορείτε να το απαξιώνετε λέγοντας ότι η δαπάνη θα έπρεπε να ήταν 2,6. Επίσης, βάλτε και
συνυπολογίστε το µέρισµα που δεν δώσατε τα Χριστούγεννα και
µετά τι συνέπειες είχε στον τζίρο των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε πως ο κάθε ένας Έλληνας φορολογούµενος και συνταξιούχος καταλαβαίνει τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για την τσέπη του
και την προοπτική της ζωής του.
Η µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και
κατέβαλε το 2019 ενίσχυε κατά βάση τους χαµηλοσυνταξιούχους
εξασφαλίζοντάς τους σχεδόν ολόκληρη τη σύνταξη -µιλάµε για
περίπου οχτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους- ενώ έδινε αναλυτικά ποσό σε άλλο ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες που δικαιούνταν αυτής της σύνταξης.
Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη συνέχιση της
καταβολής της δέκατης τρίτης σύνταξης διαψεύστηκαν παντελώς και απόλυτα. Είναι πρόκληση ο κ. Βρούτσης να έρχεται σήµερα και να καταργεί ο ίδιος για δεύτερη φορά τη δέκατη τρίτη
σύνταξη και να έχει το θράσος να δηλώνει ότι αυτή δεν υπήρξε
ποτέ. Υπήρχε, όπως σας είπα, για οχτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους που έπαιρναν το σύνολο της σύνταξης και για ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες που έπαιρναν το αναλογικό
κοµµάτι της.
Ο περίφηµος µηχανισµός στήριξης των συνταξιούχων που
τάχα θα αντικαθιστούσε τη δέκατη τρίτη σύνταξη είναι άφαντος.
Κανένας µηχανισµός ενίσχυσης των συνταξιούχων δεν προβλέπεται στο νοµοσχέδιο παρά µόνο µια αόριστη διακήρυξη περί
ενίσχυσης πολιτικών πρόνοιας και υγείας. Οι εννέα στους δέκα
συνταξιούχους χάνουν σηµαντικό εισόδηµα. Μόλις ένας στους
δέκα από το τµήµα των υψηλότερων συντάξεων θα δει κάποια
αύξηση.
Οι αυξήσεις που διατυµπανίζει η Κυβέρνηση είναι ανύπαρκτες
είτε είναι µόνο λογιστικές για τη συντριπτική πλειοψηφία των
συνταξιούχων. Για τους πριν το 2016 συνταξιούχους δεν θα
υπάρχουν στην ουσία πραγµατικές αυξήσεις. Πρόκειται για παραπλάνηση, αφού η υποτιθέµενη αύξηση θα είναι µόνο λογιστική
και δεν θα υπερβαίνει την προσωπική διαφορά µε την οποία προστατεύτηκαν οι καταβαλλόµενες συντάξεις κατά τον επανυπολογισµό τους. Άρα, το πραγµατικό ποσό της σύνταξης παραµένει
το ίδιο. Αύξηση θα υπάρξει µόνο για τους περίπου εβδοµήντα χιλιάδες νέους συνταξιούχους µε τον ν.4387/2016 και οι οποίοι
είχαν περισσότερα από τριάντα έτη ασφάλισης, ενώ µε τον
ν.4387 και τον επανυπολογισµό των συντάξεων εξακόσιες περίπου χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι είχαν αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι αυξήσεις δεν είναι σε καµµία περίπτωση αυτές
που υπογράµµισε η Κυβέρνηση για να λάβει κάποιος την µηνιαία
αύξηση των 252 ευρώ.
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και εκεί έχουµε την
αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδηµα. Έτσι καταργεί την
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αναλογική και δίκαιη κατανοµή ασφαλιστικών εισφορών και έτσι
απεµπολεί τις βασικές αρχές για ένα δίκαιο αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Οι εννέα στους δέκα ελεύθερους
επαγγελµατίες επιβαρύνονται σηµαντικά στις εισφορές τους, µια
επιβάρυνση της τάξης του 20% και αυτό αφορά πολλαπλάσια
επιβάρυνση γι’ αυτούς, τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, την
αύξηση του 20% των εισφορών και άρα, πληρώνουν, όπως είπαµε, τα πολλαπλάσια όσον αφορά τα εισοδήµατά τους.
Η ελεύθερη επιλογή κλάσης ανεξαρτήτου εισοδήµατος ωφελεί
τα υψηλά και µεγάλα εισοδήµατα, παραδείγµατος χάριν, κάποιος
µε 70.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα καταβάλει εισφορά ίδια µε
αυτόν που έχει 7.000 ευρώ εισόδηµα. Και οι δύο, παραδείγµατος
χάριν, θα καταβάλουν 220 ευρώ τον µήνα. Έτσι τα 7.000 ευρώ
έχουν δεκαπλάσια επιβάρυνση από τα 70.000 ευρώ σε σχέση µε
έναν που έχει πολύ πιο µεγάλα εισοδήµατα.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε
την απαράδεκτη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος που κληρονόµησε από τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Βρούτση και είχε οδηγήσει σε περικοπές των επικουρικών συντάξεων. Είχαµε θέσει το
όριο των 1.300 ευρώ που αφορούσε το 85% περίπου των επικουρικών συντάξεων. Σήµερα η Κυβέρνηση αναιρεί αυτόν τον νόµο
και φέρνει µια διάταξη που σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΣτΕ
εκτιµούµε ότι ελάχιστοι πάλι ή αναλογικά θα είναι πολύ µικρότεροι αυτοί που θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθµιση.
Όσον αφορά τις συντάξεις, και επειδή ειπώθηκε και στις επιτροπές, ο κ. Βρούτσης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µειώσει συνολικά
και οριζόντια τις συντάξεις. Εµείς πραγµατικά προχωρήσαµε σε
µείωση των επικουρικών συντάξεων τα µνηµονιακά χρόνια, αλλά
είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάναµε µια µεγάλη
προσπάθεια και αυξήσαµε τις συντάξεις, τουλάχιστον, τη συνταξιοδοτική δαπάνη, συν το γεγονός ότι στα εργασιακά αυξήσαµε
τον κατώτατο µισθό και κάναµε µια σειρά παρεµβάσεων όσον
αφορά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις ελεύθερες συλλογικές συµβάσεις.
Όσον αφορά τις εκκρεµότητες στο ΕΤΕΑΕΠ, είναι γεγονός ότι
η µείωση των ληξιπρόθεσµων εκκρεµοτήτων στις επικουρικές
φτάνει το τέλος του 2019 που παραδώσαµε το 82,4% και στο
εφάπαξ το 74,7%. Να µας πείτε πού είναι σήµερα. Τα ίδια, βέβαια, και στον ΕΦΚΑ όσον αφορά την καταβολή συντάξεων. Και
εκεί είχαµε µια σηµαντική µείωση που φτάνει το 71% σε σχέση
µε το 2015, όπως µας τα παραδώσατε, κύριε Βρούτση. Να µας
πείτε σήµερα πού βρίσκεται αυτό το θέµα.
Κλείνοντας, πιστεύουµε ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο υλοποιείτε τους πιο ακραίους φιλελεύθερους στόχους των µνηµονίων
τη στιγµή που η χώρα θέλει να βγει από τα µνηµόνια. Αν πραγµατικά θέλατε να βοηθήσετε και να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα, θα είχατε προχωρήσει σε µια σειρά παρεµβάσεων που θα
αφορούσαν, παραδείγµατος χάριν, -και θα τα ψηφίζατε- για την
αναγνώριση µίας επιπλέον πενταετίας στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που θα ενσωµάτωνε την παράγραφο 1 του άρθρου 11
του ν.4609/2019 την οποία δεν εφαρµόζει ο ΕΦΚΑ, διότι δεν περιλαµβάνονταν σε αµιγώς ασφαλιστικό νόµο. Θα µπορούσε να
υπάρχει µια µέριµνα γι’ αυτό, αν θέλατε να διορθώσετε διαχρονικές αδικίες. Θα µπορούσατε πραγµατικά να δώσετε µια λύση
στο πρόβληµα που προέκυψε µε τις µητέρες ανηλίκων που ήταν
ασφαλισµένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ µέχρι το 2010 µε 5.500 και
πλέον ηµέρες ασφάλισης και δεν µπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4387/2016…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
…και θα δίνατε έστω µια προσαύξηση στη σύνταξη στα βαρέα
ή θα φροντίζατε ένα κάπως πιο ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης.
Ακόµη και αυτούς τους υπαλλήλους που δουλεύουν στον ΟΑΕΔ
και είναι υπό οµηρεία εδώ και χρόνια µε δικαστικές αποφάσεις,
θα µπορούσε να δοθεί µια µέριµνα να ξεπεραστεί το θέµα µετά
από χρόνια και πραγµατικά να ενταχθούν στο οργανόγραµµα του
στον οργανισµό. Αυτά και πολλά άλλα θα µπορούσαν να γίνουν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να συζητήσουµε στη
βάση ενίσχυσης του δηµόσιου πυλώνα κοινής ασφάλισης, διασφάλισης της βιωσιµότητάς του και διεκδίκησης καλύτερων συν-
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θηκών διαβίωσης για το σύνολο όλης της κοινωνίας. Μόνο επάνω
σε αυτή τη βάση θα µπορούσαµε να συζητήσουµε για οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο αυτό, το δικό σας, δεν είναι σε
αυτή την κατεύθυνση για αυτό και το καταψηφίζουµε.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλούσα, επειδή υπάρχει
ακόµη µεγάλος αριθµός συναδέλφων που δεν έχει µιλήσει και
θα µιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και έχουµε και ονοµαστική
ψηφοφορία, να προσπαθείτε να κρατήσετε τον χρόνο σας µε µια
µικρή ανοχή πάντοτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σενετάκης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γνωστό ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα µαζί µε το φορολογικό και το εκπαιδευτικό επηρεάζει
καθοριστικά την ανάπτυξη µιας χώρας. Έχει, λοιπόν, πολιτική σηµασία να προσεγγίσουµε την παρούσα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, όχι µε στενή λογιστική οπτική, αλλά µε εκτενή αναπτυξιακή
φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να κατανοήσουµε ότι
η ανάπτυξη δεν αποφασίζεται απλώς και διατάσσεται από κάποια
ανώτερη δύναµη. Είναι οι άνθρωποι που τη δηµιουργούν. Μετά
από δέκα χρόνια ύφεσης για να αναταχθεί η πληγωµένη ελληνική
οικονοµία χρειάζεται όλους όσοι έχουν δυνάµεις, µε όσες δυνάµεις έχουν να συµβάλουν για να βάλουµε εµπρός το τραίνο της
ανάπτυξης.
Δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήσουµε κανέναν απ’ έξω,
πόσω µάλλον όταν µας έχουν φύγει πεντακόσιες χιλιάδες χρήσιµοι ανθρώπινοι εγκέφαλοι, που ενώ εκπαιδεύτηκαν εδώ, κατέληξαν να προσφέρουν την υπεραξία τους σε άλλες οικονοµίες.
Η συµµετοχή λοιπόν, όλων των διαθέσιµων δυνάµεων στη νέα
προσπάθεια που καταβάλλουµε είναι ο κεντρικός στόχος και
αυτού εδώ του νοµοσχεδίου.
Πιο συγκεκριµένα, δεν είναι δύναµη οι συνταξιούχοι που έχουν
το κουράγιο και τη διάθεση να προσφέρουν; Ε, λοιπόν, τώρα
τους δίνεται η δυνατότητα να βγουν από την σκιά. Δεν χρειάζεται
να κρύβονται, να δουλεύουν «µαύρα» και µε το φόβο µήπως χάσουν τη σύνταξή τους. Με το παρόν νοµοσχέδιο θα τη λαµβάνουν σε ποσοστό 70% και θα καταβάλλουν εισφορές και φόρους.
Δεν είναι δύναµη οι νέοι εργαζόµενοι; Ε, λοιπόν, τώρα τους δίνετε κίνητρο να µπουν στην κοινωνική ασφάλιση και να µην καταφεύγουν στα «µαύρα» προκειµένου κάτι να τους µείνει στην
τσέπη. Το κίνητρο είναι η ειδική µέριµνα για τους νεοεισερχόµενους, µε µειωµένες εισφορές για τα πρώτα πέντε χρόνια και καµµία υποχρέωση να επιστρέψουν τη διαφορά στο τέλος αυτής της
περιόδου, όπως προέβλεπε ο νόµος Κατρούγκαλου.
Δεν είναι δύναµη οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι επιστήµονες,
οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες; Είναι το 35% των εργαζοµένων.
Μιλάµε για την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Τους θέλουµε ενεργούς, τους θέλουµε δηµιουργικούς, τους θέλουµε παραγωγικούς, να κυνηγούν τη δουλειά τους για να κερδίζουν οι
ίδιοι και όχι να τους κυνηγά το κράτος για να κερδίζει από την
δουλειά τους. Ε, λοιπόν, τώρα απελευθερώνονται από τον ιδιότυπο συνεταιρισµό τους µε το κράτος. Οι εισφορές τους αποσυνδέονται από τον τζίρο τους. Στο εξής θα επιλέγουν ελεύθερα
ανάµεσα σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τη σύνταξη που θα
πάρουν. Αυτή είναι η κοµβική ιδεολογική διαφορά µας από το
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µιλά για αναλογικότητα στις εισφορές προς το
κράτος. Μα δεν αρκεί η φορολογία γι’ αυτό; Πρέπει να γίνεται
και στην κοινωνική ασφάλιση;
Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι, αν δεν υποχρεωθεί ενάµισι εκατοµµύριο εργαζοµένων να καταβάλουν εισφορές αναλογικά του
εισοδήµατός του που παράγει, τα ασφαλιστικά συστήµατα θα
στερηθούν εσόδων. Τι µας λέει δηλαδή; Ότι µε την υφαρπαγή
του αναλογικού και υψηλού µερίσµατος από τον κόπο αυτών των
ανθρώπων εξασφαλίζονται τα κρατικά έσοδα για τις συντάξεις.
Δηλαδή, ακόµα και σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στην ταξικότητα
του νόµου Κατρούγκαλου. Τίποτα δεν διδάχθηκε από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που τον έκρινε αντισυν-
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ταγµατικό. Και διαβάζω ακριβώς γιατί: «Αντίκειται στην συνταγµατική αρχή της ισότητας από της απόψεως της ενιαίας µεταχειρίσεως προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες». Και
µας τα λένε αυτά οι ίδιοι που από αυτό εδώ το Βήµα µε στόµφο
και δάκρυα µάς έλεγαν ότι είναι κάθε λέξη του συντάγµατος.
Αλλά βέβαια, όταν θέλουµε να ψαρεύουµε στα θολά νερά του
λαϊκισµού, το σύνταγµα το γράφουµε στις γαλότσες µας.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν περιµένουµε από
το ΣΥΡΙΖΑ να σεβαστεί τους θεσµούς, τους οποίους επικαλείται
και χρησιµοποιεί α λα καρτ, ούτε να παραδεχθεί ότι η παραπάνω
αντίληψη ήταν βαθιά ταξική, άδικη και ανήθικη. Τουλάχιστον, ας
καταλάβει ότι ήταν µία αναποτελεσµατική πολιτική και γι’ αυτό
οι πολίτες την καταψήφισαν. Γιατί όποιος αδικείται θα βρει τρόπο
να ξεφύγει από ένα κράτος που τον ληστεύει. Και αν δεν βρει,
δεν θα πληρώσει, γιατί δεν θα µπορεί. Και αν δεν πληρώνει και
χρωστά, θα σταµατήσει την δραστηριότητά του τουλάχιστον νόµιµα. Έτσι και το πλέον παραγωγικό κοµµάτι της χώρας βγάλατε
εκτός παραγωγής και το κράτος δεν πήρε τίποτα. Και όταν το
κράτος χάνει έσοδα, χάνει και την δυνατότητα πλουσιοπάροχων
συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διεύρυνση της βάσης των εργαζοµένων που θα συµµετέχουν στην κοινωνική ασφάλιση είναι
το πρώτο στοίχηµα που καλούµαστε να κερδίσουµε. Το άλλο
αφορά στην ανάκτηση της εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων.
Αυτό όµως δεν γίνεται αν επιβάλεις στους ανθρώπους να συνεισφέρουν στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Γίνεται αν τους πείθεις να την εµπιστευτούν. Και για να εµπιστευτούν ξανά οι
Έλληνες τη δηµόσια ασφάλιση, θα πρέπει να πειστούν ότι θα
έχουν συµφέρον να την εµπιστευτούν. Προφανώς, δεν θα την εµπιστευτούν, όταν δεν ξέρουν ποια σύνταξη θα πάρουν, µετά από
πόσα χρόνια εργασίας και µε ποιο ύψος εισφορών. Ε, λοιπόν,
στο εξής θα το ξέρουν ανά πάσα στιγµή µε την ψηφιακή σύνταξη
που εισάγουµε.
Προφανώς, δεν εµπιστεύονται τη δηµόσια ασφάλιση όταν περιµένουν επί χρόνια να ξεκινήσει να τους καταβάλλεται η σύνταξη. Ε, λοιπόν, και αυτό τελειώνει. Στο εξής, µε τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό η απόδοση της σύνταξης και του εφάπαξ θα γίνεται σε πραγµατικό χρόνο.
Τέλος, προφανώς δεν εµπιστεύονται τη δηµόσια ασφάλιση
όταν δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα του συστήµατος, όταν φτάνουν άνθρωποι µε λίγα χρόνια εργασίας να παίρνουν σχεδόν την
ίδια σύνταξη µε τους ανθρώπους που δούλεψαν περισσότερο
και συνεισέφεραν περισσότερο στο ασφαλιστικό σύστηµα. Ε,
λοιπόν, και αυτό τελειώνει. Όσοι έµειναν ή µένουν στην εργασία
για περισσότερα χρόνια επιβραβεύονται. Οι παλιοί συνταξιούχοι
θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους και όσοι θα βγουν µε πάνω
από τριάντα χρόνια ή θα παραµείνουν µέχρι και σαράντα θα δουν
υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, µεγαλύτερη συµµετοχή είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας του παρόντος νοµοσχεδίου. Και κάθε διάταξή του απηχεί την φιλοσοφία
που διέπει την παράταξή µας, την ισχυρή µας βούληση για ανάπτυξη και τη βαθιά µας πεποίθηση ότι µόνο µε την συστράτευση
όλων των Ελλήνων µπορούµε να την πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα και αµέσως µετά ο κ. Πλεύρης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όσο και αν θερµά χειροκροτάτε όσους σας θυµιατίζουν, να ξέρετε ότι απ’ έξω το απόγευµα σήµερα θα είναι χιλιάδες λαού που όχι µόνο θα σας
χειροκροτούν, αλλά θα σας «…». Θα είναι αυτοί που θα απαιτούν,
θα διεκδικούν αυτά που τους κλέψατε και συνεχίζετε να το κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έλα, όµορφα. Ντροπή σου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ντροπή σε σας και θα τα πούµε παρακάτω.
Θέλουµε να καταγγείλουµε την έκρηξη της κρατικής καταστο-
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λής, της ωµής βίας και τροµοκρατίας απέναντι σε όσους αντιδρούν σε αυτή την αντιδραστική πολιτική σας. Ο λαός όµως,
σπάει το φόβο και στέκεται παλικαρίσια απέναντι στον κρατικό
κατασταλτικό µηχανισµό. Στηρίζετε µε όλους τους τρόπους τις
επιλογές του κεφαλαίου για δηµιουργία φυλακών στα νησιά µας.
Στηρίζετε τους εκλεκτούς του ΣΕΒ, την ηγεσία της πλειοψηφίας
της ΓΣΕΕ, µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα που την συγκροτούν,
γιατί η συµβολή τους στις αντιλαϊκές πολιτικές ήταν καθοριστική.
Κύριε Βρούτση, βλέπω τη χαρά σας που αναβαπτίσατε µε τα
ΜΑΤ τους εργοδότες, τους εισαγγελείς, τους εταίρους σας στο
τσάκισµα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Διαπιστώσατε και θα διαπιστώσετε στην πορεία ότι οι προσπάθειες
να µπουν εµπόδιο στους αγώνες των εργαζοµένων δεν θα έχουν
τύχη. Παρά την προσπάθεια να εµποδίσουν τη µαζική απεργία,
τη διαµαρτυρία, δεν το µπόρεσαν. Το απόγευµα, όπως είπαµε,
χιλιάδες θα βρίσκονται στις πλατείες και στους δρόµους σε όλη
την Ελλάδα.
Το νοµοσχέδιο αυτό που σήµερα συζητάµε συνιστά µια ακόµα
πρωτοβουλία των κοµµάτων της αστικής τάξης µε σκοπό την
ολοκλήρωση της αξίωσης των επιχειρηµατικών οµίλων για µετατροπή της ασφάλισης από κοινωνική υπόθεση σε ατοµική, την
απαλλαγή πλήρως του αστικού κράτους και των επιχειρηµατικών
οµίλων από τη συµµετοχή τους στην ασφάλιση, τη στήριξη και
την παραπέρα ενίσχυση της δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων
στην ασφάλιση.
Τελειώνει µε αυτό το νοµοσχέδιο η στρατηγική αυτή που έχει
χαραχθεί από το 1990; Όχι. Η Κυβέρνηση ετοιµάζει να φέρει και
άλλο νοµοσχέδιο µέσα στον Μάρτη µε νέες ρυθµίσεις για τη λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος στην ασφάλιση, δηλαδή την ενίσχυση του ιδιωτικού πυλώνα που θα ολοκληρώσει
το έγκληµα µε τον οριστικό θάνατο των όποιων κοινωνικών χαρακτηριστικών έχουν αποµείνει ακόµα στην ασφάλιση.
Περιπαίζοντας τους ασφαλισµένους, ο Υπουργός Εργασίας
απευθύνθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Ο καθένας λέει τα δικά του
και ανέξοδα πολλές φορές και µε υπερβολές για πράγµατα τα
οποία είναι ανέφικτα. Όµως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, έχει έναν πολύ σοβαρό θεσµικό ρόλο». Αυτό είπε
στην οµιλία του χθες.
Αναγνωρίζουµε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο. Γιατί τι κάνει η Νέα
Δηµοκρατία σήµερα; Συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καλύπτει τα νοµικά κενά του νόµου Κατρούγκαλου και κάνει το επόµενο βήµα της ιδιωτικοποίησης που αποτελεί τη βάση του δικού
σας νόµου.
Όµως, κύριε Βρούτση, οι θέσεις του ΚΚΕ από τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους αγρότες, τους επιστήµονες και τα παιδιά τους δεν θεωρούνται υπερβολικές και
ανέφικτες. Ξέρουν ότι οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφάλιση από
κάθε κίνδυνο, συντάξεις τέτοιες που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή
διαβίωση όλων αυτών που ξόδεψαν και ξοδεύουν τα νιάτα τους,
κάθε ικµάδα της ζωής τους, δηµιουργώντας τον αµύθητο πλούτο
που τον καρπώνονται µια χούφτα παράσιτων.
Αλήθεια, είναι υπερβολή, ανέφικτο, να διεκδικούνται τα κλεµµένα; Ποιος το θεωρεί υπερβολή; Ο κλέφτης βέβαια, ο ληστής,
που δεν είναι άλλος από το κεφάλαιο και από όλους εσάς που
το υπηρετείτε. Είναι υπερβολή η αποκατάσταση των συντάξεων;
Ποιος το θεωρεί υπερβολή; Το κεφάλαιο και όλοι εσείς που θεωρείτε τις αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές παθογένειες του
παρελθόντος.
Είναι υπερβολή η µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
στα εξήντα για τους άνδρες και στα πενήντα πέντε για τις γυναίκες, όπως ανέφερε και εδώ χθες ένας Βουλευτής σας; Είναι για
το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό, γιατί δεν θέλουν να
δίνουν πίσω τίποτε από την κλεµµένη υπεραξία σε αυτούς που
για χρόνια γέµιζαν τα θησαυροφυλάκιά τους. Θέλουν να παράγουν υπεραξία µέχρι να πεθάνουν. Αυτό το ονοµάζετε ενεργό γήρανση, για να κρύψετε την απανθρωπιά που κρύβεται πίσω από
αυτές τις λέξεις.
Είναι υπερβολή η δέκατη τρίτη και η δέκατη τέταρτη σύνταξη,
που έπαιρναν πριν την κρίση οι συνταξιούχοι; Είναι υπερβολή τα
αιτήµατα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων; Ποιοι λοιπόν
τα χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά και ανέφικτα; Οι εκµεταλλευ-
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τές της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων που επιδιώκουν
να πάρουν πίσω ό,τι υποχρεώθηκαν να δώσουν κάτω από τους
σκληρούς αγώνες. Επίσης, το πολιτικό προσωπικό της αστικής
τάξης, των λίγων που ικανοποιεί κάθε επιλογή µε τις διαρκείς
ανατροπές των ασφαλιστικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του λαού.
Κύριοι, είστε συνεργοί στο έγκληµα, στην αρπαγή των αποθεµατικών. Συνεργήσατε στην υπεξαίρεση 100 δισεκατοµµυρίων
από τις άτοκες καταθέσεις και το χρηµατιστήριο. Για άλλα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως αποτιµά το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους στις εκθέσεις του, στις περικοπές των συντάξεων την
περίοδο της κρίσης µε τους νόµους - σφαγεία του Λοβέρδου –
Κουτρουµάνη, του Κουτρουµάνη – Βρούτση, του Κατρούγκαλου
και πάλι Κατρούγκαλου – Βρούτση. Λέω τα ονόµατα για να µην
πούµε τα νούµερα. Τι θέλετε; Να τα ξεχάσουν όλα αυτά οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισµένοι; Όχι, γιατί αυτά είναι οι συντάξεις που
έπρεπε να παίρνουν, είναι οι ασφαλιστικές παροχές που έπρεπε
να έχουν.
Να έρθουµε στο µεγάλο ψέµα που επαναλάµβανε στις εκποµπές του ο Υπουργός Εργασίας κάθε Σαββατοκύριακο -δεν ξέρω
αν θα συνεχίσει- ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν κάνει µειώσεις,
εκτός της µεγάλης σφαγής των συντάξεων που κάνατε όλοι σας
και τις συνεχίζετε. Ο Υπουργός στην οµιλία του σε µια έκρηξη ειλικρίνειας ήταν αποκαλυπτικός. Να τι είπε λοιπόν χθες. Χθες,
κατά τη διάρκεια της επιτροπής, στην επίκληση και στην επιχειρηµατολογία εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο προϋπολογισµός του
2020 έχει 206 εκατοµµύρια λιγότερη συνταξιοδοτική δαπάνη, ο
Υπουργός ερώτησε: «Είναι αλήθεια; Βεβαίως είναι αλήθεια», λέει,
«είναι στον προϋπολογισµό. Εµείς δεν λέµε ποτέ ψέµατα».
«Όµως έκανα», λέει, «µια παράθεση του παρελθόντος. Το 2015
επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 96 εκατοµµύρια µικρότερη η συνταξιοδοτική δαπάνη, ενώ το 2016 ήταν 206 εκατοµµύρια. Το 2017 η συνταξιοδοτική δαπάνη ήταν µικρότερη κατά 744 εκατοµµύρια. Το 2018
είχαµε 343 εκατοµµύρια µικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη και
το 2019 είχαµε 416 εκατοµµύρια µειωµένη συνταξιοδοτική δαπάνη». «Αυτά δεν τα λέτε, κυρία Αχτσιόγλου;» ρώτησε ο κ. Βρούτσης. «Αυτή η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που κάνατε
τι είναι;».
Άρα, λοιπόν, ο ίδιος αποκαλύπτει τα ψέµατα που λέει στον ελληνικό λαό, στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους, ότι δεν
κάνει µειώσεις στις συντάξεις, ότι δεν τις συνεχίζει. Στου ΣΕΒ την
ποδιά σφάζονται, λέει, παλικάρια. Τι να πει κανείς; Η λέξη ντροπή
δεν αποδίδει το µέγεθος του κυνισµού σας, του θράσους σας
απέναντι σε όλους αυτούς που τα έχετε κάνει να ζουν αναξιοπρεπώς.
Όµως να ξέρετε ότι µπορεί να παίρνετε τα συγχαρητήρια από
τους επιχειρηµατικούς οµίλους για το τσάκισµα των συντάξεων,
συγχωροχάρτι όµως οι ασφαλισµένοι, οι συνταξιούχοι δεν θα δώσουν και αργά ή γρήγορα θα σας στείλουν τον λογαριασµό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε συνάδελφε, να σας ζητήσω να ανακαλέσετε την έκφραση που είπατε προηγουµένως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ποια έκφραση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Την έκφραση που
απευθύνατε προς τον κύριο Υπουργό. Δεν θα ήθελα να την επαναλάβω. Για µένα είναι πολιτικά ορθές οι αντιπαραθέσεις και οι
κόντρες, αν θέλετε, και οι εντάσεις µέσα στην Αίθουσα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Επιτρέψτε µου να τελειώσω, σας παρακαλώ πολύ.
Κατά τη δική µου άποψη, αυτή η έκφραση στη δική σας πολιτική παρουσία δεν αρµόζει. Εάν δεν το ανακαλέσετε εσείς, θα το
διαγράψω εγώ από τα Πρακτικά. Σας παρακαλώ να το ανακαλέσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο λαός έξω το απόγευµα µε αυτόν τον χαρακτηρισµό της «…» θα εκφράσουν την
αντίδρασή τους, την αντίστασή τους, τη διαµαρτυρία τους. Τι
είναι αυτό; Τι κακό είναι αυτό; Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
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συνάδελφε.
Παρακαλώ πολύ να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πλεύρης.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς οι εκφράσεις τις οποίες χρησιµοποίησε ο αξιότιµος
συνάδελφος δεν συνάδουν µε τη δική του ιδιότητα ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός, κύριοι συνάδελφοι,
µας έχει εκλέξει ούτως ώστε εδώ να επιδεικνύουµε µια αξιοπρεπή συµπεριφορά, µια συµπεριφορά η οποία θα δίνει το καλό
παράδειγµα, να το πω λαϊκά, και βεβαίως δεν µπορούν τέτοιες
εκφράσεις να ακούγονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι τότε
θα είµαστε και εµείς συνυπαίτιοι των όσων στη συνέχεια επεισοδίων και εν γένει πράξεων γίνονται από τον ελληνικό λαό.
Ας είµαστε συγκρατηµένοι. Γνωρίζουµε όλοι ότι είναι δύσκολες οι µέρες που περνάµε. Έχουµε πάρα πολλά και πολύ σοβαρά
ζητήµατα και η χώρα να αντιµετωπίσει, αλλά και εδώ στη Βουλή
πολύ σοβαρά νοµοσχέδια που συζητάµε. Εγώ θα ζητούσα από
όλους τους συναδέλφους αυτοσυγκράτηση και βεβαίως, όταν
απευθύνονται σε έναν Υπουργό, όποιος και αν ήταν σ’ αυτήν τη
θέση, οποιοσδήποτε υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δεν
είναι δυνατόν να χρησιµοποιούν αγορές εκφράσεις, τις οποίες
χρησιµοποιούν στο γήπεδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Στα σαβουάρ-βιβρ είστε πρώτοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο και να πείτε
κάτι, αλλά όχι µε αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ. Έχει τελειώσει το θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», επτά άτοµα και δύο
συνοδοί από το Κέντρο Ηµέρας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας
Αγίων Αναργύρων, καθώς και τέσσερα άτοµα και δύο συνοδοί
από το Κέντρο Ηµέρας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, στις δηµοκρατίες ο λαός δεν εκπροσωπείται ως αγέλες που θέλουν κάποιοι,
εκπροσωπείται στο τι ψηφίζει. Καταλάβατε; Αυτή είναι η διαφορά. Η αστική δηµοκρατία µε τον ολοκληρωτικό κοµµουνισµό
έχει στη βάση της ότι ο κόσµος εκφράζεται και δεν εκφράζεται
ως αγέλη ο κόσµος που µπαίνει µπροστά, ο κόσµος εκφράζεται
µε τις εκλογές και εσείς πολύ καιρό είστε στο απυρόβλητο, αλλά
θα πρέπει να προβληµατιστείτε κάποια στιγµή, διότι έχετε ένα
συγκεκριµένο ποσοστό και δεν έχετε πείσει τον κόσµο όλα αυτά
τον χρόνια να αυξήσετε το ποσοστό σας.
Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµά σας; Ο νόµος Κατρούγκαλου στην πραγµατικότητα είναι ένας κοµµουνιστικός νόµος, τελείως. Και θα σας το αποδείξω απόλυτα τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Να το ακούσουµε κι αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα το ακούσετε! Θα σας το αποδείξω.
Ίσως στον κοµµουνισµό θα ήταν ένα κλικ παραπάνω. Θα µιλήσει ο καθένας για τα θέµατα και ξέρει εδώ πέρα. Και χαίροµαι
που είναι ο κ. Τσακαλώτος εδώ, διότι είναι εκφραστής της αρχής
ότι «καλά κάναµε και χτυπήσαµε τη µεσαία τάξη, προκειµένου να
ενισχύσουµε τα χαµηλά στρώµατα». Πάµε να δούµε τι έγινε
τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, περιοριστείτε στην οµιλία σας. Παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ θέλω να περιοριστώ, αλλά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ακούω εδώ µουρµούρες, κυρία Πρόεδρε. Άµα κάποιοι µουρµουράνε, να παίρνουν το µικρόφωνο να µιλάνε και να ακούνε απάντηση. Στην µουρµούρα καλά έχουν µάθει.
Πάµε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να δούµε τώρα εσείς που µιλήσατε. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι, ο καθένας να µιλήσει γι’ αυτό που ξέρει. Δεν σας κάνει εντύπωση,
πρώτα απ’ όλα, ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι εννιά µήνες ήταν σε
αποχή, δεν πηγαίναµε να δουλέψουµε στον νόµο Κατρούγκαλου
και αυτήν τη στιγµή υπάρχει µια ανακούφιση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και έχετε το θράσος να λέτε –άκουσα την κ. Αχτσιόγλου- για
εννιά στους δέκα και ποιοι ευνοούνται. Τα µαθηµατικά είναι
απλά.
Σας διαβάζω τι ψηφίσατε, κύριε Τσακαλώτο. Τι είχατε ψηφίσει;
Μονοµελές Εφετείο Κακουργηµάτων. Μπείτε στις προεισπράξεις. Σας διαβάζω ακριβώς τα νούµερα, όπως υπάρχουν. Ξέρετε
τι παίρνει ένας δικηγόρος; Παίρνει 880 ευρώ. Ξέρετε τι αποδίδει
ένα δικηγόρος; Αποδίδει 180 ευρώ ΕΦΚΑ. Είναι 165 ευρώ στο
22% του φόρου. Παίρνω τον δικηγόρο σαν παράδειγµα που είναι
στη χαµηλότερη κλίµακα. ΦΠΑ 180 ευρώ. 525 ευρώ. Είδατε πως
είναι κοµµουνιστικό; Στα 880 ευρώ που θα πληρώσει θα του µείνουν 355 ευρώ. Συνέταιρος το κράτος. Προσέξτε. Ο χαµηλότερος δικηγόρος. Σας πήραµε την κλίµακα 22%. Εγώ που ήµουνα
στο 45%, στα 880 ευρώ απέδιδα 650 ευρώ. Είχα κέρδος 230
ευρώ. Και αυτό εσείς το θεωρούσατε δίκαιη πολιτική.
Πάµε στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων. Προείσπραξη
1.200 ευρώ. ΕΦΚΑ 240 ευρώ. Φόρος 265 ευρώ. ΦΠΑ 235 ευρώ.
740 ευρώ. Πλήρωνε 1.200 ευρώ ο πελάτης στον δικηγόρο και
απέδιδε 740 ευρώ. Και αυτό που σας λέω ήταν και για τον πολιτικό µηχανικό, ήταν και για τον γιατρό, ήταν για τον ελεύθερο
επαγγελµατία. Ποιόν; Αυτόν που είχε εισόδηµα έως 10.000 ευρώ.
Αυτός που πήγαινε παραπάνω έµπαινε στην κλίµακα µέχρι το
45%.
Τι κάνει, λοιπόν, τώρα ο κ. Βρούτσης, που έχετε το θράσος κάποιοι να λέτε για διορθώσεις στον νόµο Κατρούγκαλου; Ποιες
διορθώσεις; Τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ερχόµαστε και
λέµε, όχι κύριοι. Η ασφαλιστική εισφορά δεν είναι φόρος. Η
ασφαλιστική εισφορά είναι κάτι, το οποίο δίνεις για να πάρεις
πίσω. Και προφανώς λόγω παθογενειών των προηγουµένων ετών
αντιλαµβανόµαστε ότι κάποιοι θα δώσουµε κάτι παραπάνω ενδεχοµένως από αυτό που θα πάρουµε. Όχι, όµως, η δήµευση του
Κατρούγκαλου µε 33%. Και να λέτε µε χαρά «ναι, και άµα ήθελες
να έδινες και παραπάνω για να πάρεις περισσότερα». Δηλαδή,
βάζατε ανθρώπους να δίνουν το 1/3 του εισοδήµατός τους, να
πληρώνουν έως και 1.700 ευρώ τον µήνα ασφαλιστικές εισφορές, για να πάρουν σύνταξη έξι και επτά κατοστάρικα. Και αυτό
το θεωρείτε δίκαιο. Και φεύγω από το δίκαιο. Αριστεροί είστε στη
φιλοσοφία. Λέτε: «Αυτός που βγάζει δύο χιλιάρικα να τον σκίσουµε. Δεν µας νοιάζει».
Πάµε, όµως, στην πρακτικότητα. Πιστεύατε ποτέ ότι θα παίρνατε πραγµατικά εισοδήµατα; Διότι τι γίνεται τώρα εδώ πέρα,
που είναι το πιο σηµαντικό πράγµα; Έχοντας πάει από το 22%
στο 9% ο φόρος -οπότε να τελειώνει αυτό το παραµύθι- οποιαδήποτε αύξηση υπάρχει στην πρώτη κλίµακα καλύπτεται πλήρως
από τον φόρο. Όφελος 1.300 ευρώ από τον φόρο, 320 ευρώ επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές εισφορές. Κέρδος 980 ευρώ η
πρώτη κλίµακα. Για να συνεννοούµαστε.
Τι γινόταν στην πραγµατικότητα; Επειδή ο άλλος δεν είχε στο
µυαλό του να δουλεύει για να πληρώνει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαµε ειλικρινείς δηλώσεις. Διότι η απόλυτη σύνδεση
των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα οδηγούσε υποχρεωτικά σε εισφοροδιαφυγή, ενώ τώρα δίνεται ένα κίνητρο. Γιατί
όντας ο άλλος στην πρώτη κλίµακα και µε 9%, πείτε µου για ποιο
λόγο τα δέκα χιλιάρικα που δήλωνε, εάν ο άνθρωπος αυτός
έβγαζε παραπάνω, να µην κάνει ειλικρινή φορολογική δήλωση.
Γιατί πλέον βλέπει ένα κράτος που δεν τον κυνηγάει να πάει να
του τα πάρει, όπως σας έδειξα µε νούµερα. Και όταν έρχεστε
εδώ, θα ήθελα να µην µιλάτε θεωρητικά. Εγώ σας φέρνω τις προεισπράξεις που έκανα τέσσερα χρόνια που βίωνα την πολιτική
σας.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εάν πιστεύετε ότι αυτό το
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ασφαλιστικό ήταν δίκαιο, σας ρωτώ κάτι ευθέως: Γιατί δεν το
εφαρµόσατε στους Βουλευτές; Βουλευτές ήσασταν. Εγώ έκανα
φορολογική δήλωση σαν δικηγόρος τα εισοδήµατα του Βουλευτή. Και µου έµενε το 35% των εισοδηµάτων µου. Και στον
Βουλευτή έµενε το 70% των εισοδηµάτων του. Για ποιον λόγο,
αφού ήταν δίκαιο το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, αυτό το οποίο
ψηφίσατε για ελεύθερους επαγγελµατίες, για αυτοαπασχολούµενους, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία, δεν το ψηφίσατε για τους εαυτούς σας;
Ξέρετε γιατί; Γιατί αυτό που σας ενδιάφερε ήταν να εξαθλιώσετε
τη µεσαία τάξη. Δεν ήτανε λόγω του ότι πιστεύατε ότι έπρεπε να
τους πάρετε λεφτά. Είναι ο πυρήνας της ιδεολογίας σας που λέει
το εξής: Όταν ο άλλος βρίσκεται σε ένα επίπεδο αξιοπρεπούς
διαβίωσης, στην πραγµατικότητα έχει µια ελευθερία σε όλο το
πλαίσιο σκέψης. Εσείς θέλατε άλλο πράγµα. Να κάνετε τον εξαθλιωµένο να παραµένει στο σηµείο που είναι και να κάνετε περισσότερους εξαθλιωµένους, για να εξαρτώνται µετά από το
µοίρασµα που θα έκανε ο κ. Τσακαλώτος.
Το ασφαλιστικό, λοιπόν, το οποίο έρχεται είναι στον πυρήνα
της ιδεολογίας µας, της φιλελεύθερης ιδεολογίας, όπου ο άλλος
έχει κίνητρο να παραµένει στην αγορά εργασίας περισσότερα
χρόνια για να πάρει περισσότερα λεφτά. Και ξέρει ότι έχει µια δίκαιη καταβολή προς το κράτος και θα έχει και την αντιπαροχή,
όταν έρθει η ώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Στολτίδης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Αµέσως µετά ο κ. Μακρόπουλος και µετά ο κ
Καρασµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάτι έτυχε
στον συνάδελφο και θα επιστρέψει σε λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει, λοιπόν,
ο κ. Μαρκόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναλύσω περισσότερο
τεχνικά το θέµα το νέου ασφαλιστικού. Αυτό έχει ήδη καλυφθεί.
Εµείς θα αποφύγουµε και τις ακραίες θέσεις του τύπου «θα σας
µουτζώνει ο κόσµος». Δεν νοµίζω ότι αυτά ανήκουν στον χώρο
του ελληνικού Κοινοβουλίου. Υπάρχει, όµως, ένα πολύ ωραίο
παλιό λαϊκό τραγούδι, το οποίο θα θυµίσω. Δεν θυµάµαι τον συνθέτη. Εγώ τα αναφέρω αυτά. Είναι το «θολωµένο µου µυαλό».
Κάτι τέτοιο, λοιπόν, µου θυµίζει η κριτική κυρίαρχα από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ σε ό, τι αφορά το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ο Γιάννης Βρούτσης φέρνει, το οποίο έχει µελετήσει πάρα πολύ καλά. Είναι από τους βαθύτερους γνώστες
των ασφαλιστικών δεδοµένων, των ασφαλιστικών πραγµάτων
στη χώρα µας.
Και λέω «θολωµένα µυαλά» γιατί σας ακούω να µιλάτε ως
µωρές παρθένες, ως άσπιλοι, ως αµόλυντοι, ως κάποιοι, οι οποίοι
δεν ασχολήθηκαν µε το ασφαλιστικό, ως εκείνοι οι οποίοι τελικά
µόνο αυξήσεις έδιναν στις συντάξεις, εκείνοι οι οποίοι ήταν σε
µια λογική «πάρε κόσµε, εµείς χαρίζουµε, χαρίζει η οµάδα». Ο
Έλληνας συνταξιούχος από τα χρόνια σας έφυγε πολύ ευχαριστηµένος, µε πρόσθετο εισόδηµα. Και τελικά ρωτώ: Γιατί, βρε
παιδιά, τελικά σας καταψήφισε αυτός ο Έλληνας συνταξιούχος;
Γιατί σε όλες τις ποιοτικές µετρήσεις, σε όλες τις αναλύσεις, ο
συνταξιούχος σας καταψήφισε.
Να σας θυµίσω: Εσείς δεν κόψατε συντάξεις; Εσείς δεν φορολογικοποιήσατε το ασφαλιστικό; Ποιος ήταν; Εσείς δεν ήσασταν;
Το κίνηµα της γραβάτας το θυµόσαστε; Επειδή όλοι µιλάµε κινηµατικά, αλλά ξεχνάµε και τα άλλα κινήµατα. Δεν είναι µόνο τα κινήµατα, τα οποία έρχονται από συγκεκριµένους πολιτικούς
χώρους, είναι και τα κινήµατα της κοινωνίας. Το κίνηµα, λοιπόν,
της γραβάτας ήταν εδώ. Έδωσε αγώνες. Πολιτικοί µηχανικοί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, τους οποίους ρηµάξατε.
Ακούστε το αυτό, γιατί έχει µεγάλη σηµασία. Περίπου στα 500
εκατοµµύρια ευρώ ήταν η απώλεια ασφαλιστικών εσόδων ξέρετε
από τι; Επειδή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν άντεξαν. Τι έκα-
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ναν; Έγιναν σαράντα τρεις χιλιάδες ιδρύσεις ΙΚΕ για να αποφύγουν τα βάρη, τα οποία εσείς τους φορτώσατε. Αφού εσείς τα
κάνατε τόσο καλά. Ήταν τόσο εξαιρετικά όλα όσα κάνατε. Αυτή,
λοιπόν, η αποφυγή πληρωµών - εισφορών είναι δικό σας έργο.
Και αυτό γιατί περνούσε πολύ καλά ο ελεύθερος επαγγελµατίας.
Περνούσε πάρα πολύ καλά ο Έλληνας ασφαλισµένος.
Θα σας εξοµολογηθώ και κάτι. Με τις ασφαλιστικές παρεµβάσεις σας εγώ προσωπικά -γιατί ο κόσµος νοµίζει ίσως ότι, επειδή
βγήκαµε Βουλευτές, όλα είναι ρόδινα- ήρθα σε οικονοµικό αδιέξοδο, όπως και πάρα πολύ συνάδελφοι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι
είχαµε µπλοκ παροχής υπηρεσιών. Μετά από είκοσι τέσσερα
χρόνια συνεχούς δραστηριότητας –εγώ πρώτα άνοιξα µπλοκ παροχής υπηρεσιών και µετά πέρασα σε µισθωτή υπηρεσία- αναγκάστηκα να κλείσω το µπλοκ παροχής υπηρεσιών µου.
Μας φτωχοποιήσατε. Και τώρα έρχεστε να µας πείτε τί µε το
θολωµένο σας µυαλό; Ότι είναι, λέει, ένα κακό ασφαλιστικό και
ότι εσείς, λέει, τα κάνατε όλα καλά. Και δώσατε, λέει, και δέκατη
τρίτη σύνταξη. Δεν σας προλαβαίνουµε από τα καλά που κάνατε
όλα αυτά τα χρόνια. Και επαναλαµβάνω. Ο ελληνικός λαός γιατί
σας καταψήφισε;
Λόγω, λοιπόν, της αποτυχίας σας, αγαπητοί συνάδελφοι -κυρίαρχα του ΣΥΡΙΖΑ- λόγω της ιδεοληψίας σας επαγγελµατίες
φτωχοποιήθηκαν. Ρηµάχτηκε η µεσαία τάξη. Και αυτό δίχως
ασφαλιστικό pay back, δίχως ανταπόδοση. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κυρίαρχα, για τους οποίους εγώ θέλω να µιλήσω σήµερα, λιώσαµε. Καταποντιστήκαµε. Διαλυθήκαµε. Και φταίτε
εσείς.
Οι πολιτικές σας έχουν ονοµατεπώνυµο. Είναι συγκεκριµένες.
Είναι δογµατικές. Είναι ιδεοληπτικές. Είναι τα θολωµένα σας
µυαλά.
Πάµε παρακάτω.
Εσείς δεν µειώσατε –ή πιο σωστά, εξαϋλώσατε- το ΕΚΑΣ;
Ποιος το έκανε; Η «πρώτη φορά αριστερά» το έκανε, που σαφώς
δεν θα επαναληφθεί, γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει και ξέρει.
Η «πρώτη φορά αριστερά» εξαΰλωσε το ΕΚΑΣ.
Εσείς δεν µειώσετε τις συντάξεις; Και τώρα, µιλάτε και κουνάτε το δάχτυλο; Εµείς –ξέρετε- δεν είµαστε λωτοφάγοι. Αυτούς
να τους ψάξετε σε άλλες χώρες. Σας ξέρουµε. Σας θυµόµαστε.
Και θα σας θυµίζουµε διαρκώς τον ελληνικό λαό.
Πολιτευτήκατε επί τεσσεράµισι χρόνια, κουνώντας το δάχτυλο
για ένα πολιτικό σύστηµα σαράντα και πλέον ετών. Νοµίζετε
εσείς ότι εµείς µέχρι το 2023 και µέχρι και το 2027, που θα πάρουµε και τη δεύτερη τετραετία, θα ξεχάσουµε τι έκανε η «πρώτη
φορά αριστερά»; Θα είµαστε εδώ και θα σας θυµίζουµε όλα αυτά
τα οποία κάνατε την «πρώτη φορά αριστερά».
Μη ζητάτε λοιπόν τα ρέστα. Διότι ρέστα δεν θα πάρετε. Διότι
ρέστα δεν υπάρχουν. Διαλύσατε τον Έλληνα επαγγελµατία και
τον Έλληνα συνταξιούχο.
Ο Γιάννης Βρούτσης λοιπόν έφερε µία τοµή, ένα καθαρό, ένα
βιώσιµο ασφαλιστικό για ψήφιση. Εγώ τον Γιάννη Βρούτση τον
ξέρω και τον τιµώ ως έναν τίµιο πολιτικό, που ποτέ δεν έκρυψε
τις απόψεις του. Και ήταν σαφής, δοµηµένος και µετρηµένος.
Φέρνει λοιπόν ο Γιάννης Βρούτσης ένα τίµιο ασφαλιστικό.
Αυτός είναι ο τίτλος: «Ένα τίµιο ασφαλιστικό», καθαρό. Φέρνει
έναν νόµο για πρώτη φορά µετά από έντεκα σκληρά χρόνια. Και
για αυτά τα χρόνια ευθύνεται και η δική σας ιδεοληψία και λάθη.
Και η δική σας ιδεοληψία κόστισε. Και είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν µιλάει για µειώσεις. Μιλάει για
αυξήσεις. Και δίνει στον βασανισµένο πραγµατικά συνταξιούχο,
στον βασανισµένο Έλληνα ελπίδα. Αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αποσυνδέει το εισόδηµα από την εισφορά και δίνει ελευθερία επιλογής ασφαλιστικής κλίµακας.
Αυτός -για να σας µαθαίνουµε λίγο- είναι ο πολιτικός φιλελευθερισµός, το δικαίωµα της επιλογής, η αποσύνδεση από το εισόδηµα. Διότι είστε κολληµένοι µε πρακτικές που δεν τις
καταδικάσαµε εµείς µόνο ως ελληνικός λαός. Παγκόσµια καταδικάστηκαν. Και είστε εκεί, στο µεγάλο κράτος, στην πίεση του
επιτυχηµένου, στην πίεση της αριστείας.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν και ο Γιάννης Βρούτσης στέκεται
στο ύψος της περίστασης. Κατανοήσαµε γρήγορα τα προβλήµατα ενός δογµατικού στην αντίληψη νόµου, του νόµου του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικού σας. Διορθώσαµε αδικίες για ανάπηρους, για χήρες, για
ασθενή µέλη. Και θα το επαναλάβω από αυτό εδώ το Βήµα: Η
Νέα Δηµοκρατία είναι η µεγάλη λαϊκή παράταξη, από τον λαό,
για τον λαό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είδαµε στα νησιά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνουµε ότι ζορίζεστε µε τη συµµαχία σας µε την Ακροδεξιά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας είδαµε στα
νησιά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με την Ακροδεξιά έτσι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για πείτε µας, είναι φασίστες, για να σας το επιστρέψω;
Παρακαλώ, να αφαιρεθεί ο χρόνος.
Είναι φασίστες και ακροδεξιοί αυτοί που αντιδρούν ή ενεργοί
πολίτες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, δεν
θα αφαιρέσω χρόνο. Συνεχίστε την οµιλία σας, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι το 2016, το 2017, το
2018 και το 2019 ήταν φασίστες.
Συµπράττετε µε φασίστες. Διότι εσείς τους λέγατε έτσι. Δεν
τους λέγαµε εµείς. Τώρα, είναι ενεργοί πολίτες αυτοί που λέγατε
φασίστες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας, σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας εκφράζει ο Μουτζούρης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Μουτζούρη πάνω σας να
τον πάρετε. Και τον ασφαλιστικό «µουτζούρη» που για τόσο
καιρό είχατε υποχρεώσει τον Έλληνα συνταξιούχο να έχει πάνω
από το κεφάλι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο «µουτζούρης» των µειώσεων είναι πάνω σας. Οι νέες συντάξεις είναι αυξηµένες. Είστε το κόµµα του «µουτζούρη», του
ασφαλιστικού «µουτζούρη». Πάντα τέτοιοι θα είστε και πάντα για
τέτοιους θα σας θυµόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, προηγουµένως έγινε µια παρατήρηση σε συνάδελφο για τον τρόπο
που µίλησε. Παρακαλώ, δεν είναι τρόπος αυτός. Έτσι δεν είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιο πράγµα λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Αναφέροµαι για το
Μουτζούρη που αναφέρατε προηγουµένως. Σας παρακαλώ
πάρα πολύ! Θα σας ζητήσω κι εσάς να ανακαλέσετε αυτή την έκφραση….
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, τι λέτε τώρα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ! Είµαστε στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανακαλώ τίποτα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφε, επιτρέψτε µου να πω ότι η συζήτηση πηγαίνει εξαιρετικά µέχρι
τώρα. Καλό είναι να µην εκνευριζόµαστε µε τον τρόπο που µιλάµε. Σας παρακαλώ, αφήστε τους συναδέλφους να πουν ο καθένας την άποψή του …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν σας είδα
να ζητάτε ανάκληση από το ΚΚΕ για το ότι ο λαός θα µουτζώνει
τον Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν ήσασταν µέσα. Δεν
παρακολουθήσατε. Για αυτό, θα σας παρακαλέσω να ανακαλέσετε και αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το «µουτζούρης» παραµένει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Στολτίδη, έχετε
τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, βρήκατε πάλι µια
εύηχη λέξη για να κρύψετε µία µεγάλη ληστεία, για τη διάλυση
της µεγάλης κατάκτησης της εργατικής τάξης, αυτή της κοινωνικής ασφάλισης. Την ονοµάσατε «µεταρρύθµιση», την καταλή-
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στευση δηλαδή των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταµείων
από το κράτος, τις τράπεζες και τα κοράκια των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
Ονοµάσατε «µεταρρύθµιση» τη ληστεία 100 δισεκατοµµυρίων
των κυβερνήσεων σας την τελευταία δεκαετία, αλλά και τα άλλα
100 δισεκατοµµύρια προηγούµενα, που οδήγησαν όλα µαζί µε
τον νόµο Κατρούγκαλου στα γνωστά -µην επαναλαµβανόµαστεποσοστά αναπλήρωσης, κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, κατάργηση ΕΚΑΣ κ.λπ.. Οδήγησαν δηλαδή σε συντάξεις πείνας τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Και ήρθε ο
νόµος Βρούτση να κλείσει οι πόρτες και παράθυρα του νόµου
Κατρούγκαλου, για να µην έχει πλέον καµµία τύχη οποιαδήποτε
διεκδίκηση, έστω και δικαστική.
Η µεγάλη αυτή µεταρρυθµιστική προσπάθεια όλων σας, όπως
ονοµάζεται, στέλνει ακόµη και σε αυτούς που δούλεψαν αδιαλείπτως σαράντα ολόκληρα χρόνια, δηλαδή αυτούς που πλέον αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, σύνταξη µε 384 ευρώ εθνική και
250 ευρώ ανταποδοτική, δηλαδή 634 ευρώ. Και αφήνετε ανοιχτό
τον δρόµο για περαιτέρω µειώσεις και µελλοντικές αλλαγές στα
ποσοστά αναπλήρωσης, κόψιµο της προσωπικής διαφοράς,
ανάγκες για δηµοσιονοµικό χώρο και άλλα τέτοια. Δηλαδή σίγουρα πράγµατα.
Αδειάσατε τα ταµεία και κάνατε και αναλογιστικές µελέτες. Για
επιστρέψτε τα 200 δισεκατοµµύρια και κάντε µετά τις αναλογιστικές µελέτες να δούµε τότε τα περί βιωσιµότητας. Επιστρέψτε
τις εισφορές του κράτους και της εργοδοσίας και κάντε µετά τις
αναλογιστικές µελέτες. Τότε θα δείτε, τι βιωσιµότητα εξασφάλισαν οι εργαζόµενοι για αυτούς και τα παιδιά τους.
Εδώ, όµως, αυτό που είναι και ιστορικά µεγάλη ανατροπή είναι
το έγκληµα που κάνετε εις βάρος των νέων εργαζοµένων, τη νέα
γενιά. Για όλους αυτούς, από εδώ και πέρα, εξασφαλίζετε όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης τέτοια που δεν θα τα φτάνει κανείς
πλέον και αιµατηρές εισφορές που θα πηγαίνουν στις τσέπες
µιας χούφτας επιχειρηµατικών οµίλων και µε τη διασφάλιση για
αυτούς ότι δεν θα υποχρεούνται να επιστρέψουν τίποτα σε παροχές.
Πηγαίνετε λοιπόν τα όρια συνταξιοδότησης από τη µία στα
εβδοµήντα χρόνια και από την άλλη, στρώνετε το χαλί να µην
µπορεί κανείς να φτάσει εκεί µε θεµελιωµένα δικαιώµατα. Διότι
η γιγάντωση των ευέλικτων µορφών εργασίας των συµβάσεων
ορισµένου χρόνου, οι οποίες και φέτος ξεπέρασαν τις νέες προσλήψεις στις σταθερές και εργασιακές σχέσεις, το όριο της ανασφάλιστης εργασίας που επεκτείνεται ραγδαία, το ακατέβατό
ποσοστό ανεργίας πολύ πάνω από ένα εκατοµµύριο διαµορφώνει για την πλειοψηφία πλέον του εργατικού δυναµικού µέσο όρο
συνταξιοδότησης µετά από εξήντα χρόνια δουλειάς.
Για όσους βέβαια καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτές τις συµπληγάδες της εκτεταµένης ανεργίας, της κινητικότητας, αλλά και
τα ίδια ανθρώπινα βιολογικά όρια τους ανταµείβετε µε τις κατώτερες παροχές, αφού εξασφαλίσατε την εκτίναξη της ενοικιαζόµενης εργασίας και της εργολαβικής απασχόλησης, την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που θα οδηγήσει στη συµπίεση κάθε µέσου µισθού προς τον κατώτατο και
τις χιλιάδες απολύσεις που επίκεινται σε ΔΕΗ, «ΛΑΡΚΟ», τράπεζες, ΟΤΕ, λιπάσµατα και αλλού.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι τρίβει τα χέρια του ο ΣΕΒ µέσω
του ΙΟΒΕ όταν λέει ότι µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα θα εξοικονοµηθούν τα επόµενα τριάντα χρόνια 80 εκατοµµύρια, µε 100
εκατοµµύρια ευρώ. Τι σηµαίνει «θα εξοικονοµηθούν»; Και ο ΣΕΒ
δεν τρίβει τα χέρια του για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού,
αλλά για τη βιωσιµότητα και τη συνέχιση της ληστείας.
Φέρατε να τοποθετηθεί στην επιτροπή µε τους φορείς η ΓΣΕΕ
που η πλειοψηφία της έβαλε τη σφραγίδα στην εφαρµογή όλων
των παραπάνω. Φέρατε αυτούς που τους απέρριψαν όλοι οι εργαζόµενοι, που όπου βρεθούν και όπου σταθούν βρέχει και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν γιατί. Τους φέρατε για να µας πουν
τι; Τους φέρατε για να µας πουν ότι συµφωνούν και ότι θα µπουν
µπροστά στο να παιχτούν οι εισφορές των εργαζοµένων στον
χρηµατιστηριακό τζόγο και να γίνουν καπνός; Βέβαια, είναι λογικό γιατί ήρθε ο εργοδότης συνδικαλιστής υπεύθυνος Τύπου.
Μη µας τον παρουσιάζετε όµως ως εκπρόσωπο των εργαζοµέ-
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νων. Όλη η Ελλάδα είδε ποιον εκπροσωπεί, δηλαδή κανέναν.
Έτσι, µαζέψατε την αποδοχή της λαϊκής πλειοψηφίας; Μπράβο
σας για τον φερέγγυο τρόπο σας.
Τους ανταµείψατε βέβαια στο προχθεσινό συνέδριο της ΓΣΕΕ,
επιβάλλοντας µε τα ΜΑΤ και το όργιο νοθείας και την είσοδο των
εργοδοτών συνδικάτα και την παραµονή των καρεκλοκένταυρων
στις παχυλές από τα προνόµια καρέκλες τους. Και ήταν όλων
σας οι παρατάξεις εκεί. Και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κλειδωµένες δυο µέρες στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο που πληρώθηκε µε τα χρήµατα των
εργαζοµένων και φυλαγµένες από εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ
για να γίνει σωστά η βρώµικη µοιρασιά.
Συµβάλατε, όµως, καθοριστικά στην αποκάλυψη του ρόλου
σας, του ρόλου των ανθρώπων σας στο εργατικό κίνηµα. Οι εργαζόµενοι πλέον ξέρουν καλύτερα και είναι αυτοί που θα πουν
την τελευταία κουβέντα.
Κρύβετε, επίσης, όλοι σας ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι
µόνο η σύνταξη. Είναι για η υγεία, η πρόνοια, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τα εµβόλια των παιδιών, η προστασία της µητρότητας, η προστασία από τα επαγγελµατικά ατυχήµατα. Όλα
αυτά ήταν παροχές µέσα στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης,
κατάκτηση και αυτά. Τα τσακίσατε και µε τη ληστεία των ασφαλιστικών ταµείων από τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών
και µε τη συνεχή υποχρηµατοδότηση του τοµέα της υγείας.
Δεν αφήσατε κολυµπηθρόξυλο στα νοσοκοµεία. Ονοµάσατε
ελάχιστο βασικό πακέτο την αθλιότητα του να µην µπορεί κανείς
να γιατρευτεί ακόµα και από τις στοιχειώδεις ασθένειες. Φτάσετε
στο σηµείο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις την υγεία να αποτελούν τη
µόνη επιλογή και αυτές για να σε ασφαλίσουν σε κοιτάνε αν έχει
στραβά δόντια ή κανένα κιλό παραπάνω για να του φορτώσουν
υπέρογκες εισφορές. Διότι για κάτι σοβαρότερο ούτε κουβέντα
για ασφάλιση. Και όποιον πάρει ο χάρος φυσικά.
Ρωτάµε: Αυτή είναι η ζωή που ετοιµάζετε για τους εργαζόµενους, τη νέα γενιά; Αυτούς, δηλαδή, που φέρνουν την τέταρτη
βιοµηχανική επανάσταση για την οποία µιλάτε όλοι σας µε κάθε
ευκαιρία λες και είναι κανένα καιρικό φαινόµενο; Αυτούς που κατασκευάζουν και χειρίζονται νέες µηχανές που είναι πιο γρήγορες, που κάνουνε την παραγωγή πιο αυτοµατοποιηµένη και ικανή
να παράγει τα πάντα που χρειάζεται ένας άνθρωπος σε πολύ λιγότερο χρόνο και µε πολύ λιγότερο κόπο. Αυτούς καταδικάζετε
σε δουλειά µε όρους εξόντωσης, σε µισθό που να µην µπορούν
να αναπαράγουν την ίδια τους την ύπαρξη. Σε αυτούς λέτε ότι
θα έχουν δικαίωµα να γιατρευτούν αυτοί και τα παιδιά τους και
ότι δεν θα έχουν δικαίωµα στη σύνταξη; Και χωρίς ντροπή κοτσάρετε και τη λέξη αξιοπρέπεια δίπλα σε αυτή τη χαµοζωή που
τους ετοιµάζετε.
Λέτε, αξιοπρεπής κατώτατος µισθός, αξιοπρεπής σύνταξη,
αξιοπρεπής πρόσβαση στην υγεία και στην περίθαλψη. Σας λέµε
ότι την κοστολογήσατε πολύ χαµηλά την αξιοπρέπεια για τους
παραγωγούς του πλούτου, κύριοι.
Έννοια σας, όµως, και η εργατική τάξη ξέρει να κοστολογεί
την ύπαρξη, την αξία της, αλλά και αυτήν των παιδιών της µε
πολύ διαφορετικό τρόπο και θα το κάνει ξεκάθαρο όλο και πιο
δυνατούς, πιο µαζικούς και αποφασιστικούς αγώνες.
Χαράξετε όλοι σας για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού
µας έναν µονόδροµο που, όχι µόνο δεν πρόκειται να ανεχτεί να
τον διαβεί, αλλά σύντοµα δεν θα έχει καµµία άλλη επιλογή από
το να χαράξει τον δικό του µονόδροµο, που δεν είναι άλλος από
το γκρέµισµα όλων αυτών που του τσακίζουν τη ζωή. Γιατί έτσι
ξέρουν ότι τους περιµένει µια ζωή αντίστοιχη του απίστευτου
πλούτου που µόνο οι ίδιοι παράγουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 16ο Δηµοτικό Σχο-
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λείο Γλυφάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Καρασµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία,
αµέσως µετά ο κ. Μανωλάκος, επίσης, από τη Νέα Δηµοκρατία
και κατόπιν ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα - πρώτα πρέπει να δούµε
χωρίς µικροκοµµατικούς παραµορφωτικούς φακούς, αλλά κυρίως µε χειροπιαστά συγκριτικά στοιχεία πώς έχει λειτουργήσει
το ισχύον σήµερα ασφαλιστικό σύστηµα, ποιες ήταν οι επιπτώσεις του σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισµένων και ποιες
ρυθµίσεις δροµολογούνται µε το καινούργιο.
Είναι νωπές οι µνήµες για τις σφοδρές αντιδράσεις εργαζοµένων και συνταξιούχων που είχε προκαλέσει ο περιβόητος
ν.4387/2016, ο νόµος Κατρούγκαλου όπως καθιερώθηκε να αποκαλείται, ο όποιος βέβαια έχει κριθεί αντισυνταγµατικός από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ενώ το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όπως προκύπτει από το σύνολο των διατάξεών του και όπως θα τεκµηριώσω στη συνέχεια,
διορθώνει ριζικά όλες τις αδικίες που είχαν δηµιουργηθεί. Θα ξεκινήσω, κατ’ αρχάς, µε το γεγονός ότι ως τώρα οι ασφαλιστικές
εισφορές καθορίζονταν βάσει του φορολογητέου εισοδήµατος.
Επιπλέον οι ασφαλιστικές εισφορές της προηγούµενης χρονιάς
-πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία- προστίθεντο στο φορολογητέο εισόδηµα.
Σε συνδυασµό µε τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές
δήµευαν το όποιο εισόδηµα και καθιστούσαν ασύµφορη την εργασία. Τώρα µε τον νέο νόµο της ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας θα εκπίπτουν από το φορολογητέο
εισόδηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία είχε δεσµευτεί ότι θα αλλάξει το συγκεκριµένο νόµο και αυτό ακριβώς πράττει σήµερα υλοποιώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες και
δεσµεύσεις της. Στο πλαίσιο αυτά φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο
που δεν έχει καµµία περικοπή συντάξεων, αντιθέτως έχει αυξήσεις. Οι σηµερινοί και αυριανοί εργαζόµενοι, αυτοί που έχουν ή
θα συµπληρώσουν τριάντα χρόνια ασφάλισης, θα έχουν αυξηµένες συντάξεις. Συνεπώς είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα που στηρίζεται
απόλυτα
πάνω
στις
σύγχρονες
διεθνώς
κοινωνικοασφαλιστικές αρχές και αντιλήψεις της ανταποδοτικότητας, της δικαιοσύνης, της ευελιξίας.
Είναι, όµως, και καινοτόµο. Δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόµενο να επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυµεί και την
οποία κάθε χρόνο µπορεί να την αλλάζει προς τα πάνω ή προς
τα κάτω, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις επιλογές του. Σε αντίθεση µε το ν. 4387, που λειτουργούσε ισοπεδωτικά εξωθώντας
τους εργαζόµενους τη φοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή.
Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
δίνει σε όλους ανεξαιρέτως τους νεοεισερχόµενους στην εργασία τη δυνατότητα να έχουν εισφορές για τα πέντε χρόνια, ενώ
µε τον προηγούµενο νόµο αυτό γινόταν µόνο για τους γιατρούς
και δικηγόρους και µηχανικούς, που και από αυτούς, µετά την
παρέλευση της πενταετίας, τους ζητούσαν να πληρώσουν τις
διαφορές.
Σοβαρή µεταρρύθµιση είναι ότι ο πρωτογενής τοµέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι και ψαράδες, αντιµετωπίζονται µε την πρέπουσα ευαισθησία µέσα από ένα ειδικό προστατευτικό πλαίσιο
που µεταξύ των άλλων δίνει και σε αυτούς τη δυνατότητα της
ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας κάθε χρόνο.
Με δυο κουβέντες, συνάδελφοι, το ισοζύγιο στην πλάστιγγα
των φορολογικών και ασφαλιστικών ταµείων είναι θετικό για τους
ασφαλισµένους, εργαζόµενους και συνταξιούχους. Ακόµη είναι
πασιφανής η ειδική µέριµνα για όλους τους συνταξιούχους. Ειδικότερα οι συνταξιούχοι αγρότες και πολύτεκνοι θα µπορούν να
συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα χωρίς καµµία απολύτως περικοπή της σύνταξής τους.
Όσον αφορά στους συνταξιούχους του δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντάσσονται νόµιµα
στην αγορά εργασίας και να εξακολουθούν να λαµβάνουν το
70% της σύνταξής τους. Ειδική µέριµνα υπάρχει και για τους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΜΕΑ, καθώς όσοι έχουν απόλυτη αναπηρία θα εξαιρούνται από
την υποχρέωση καταβολής εισφοράς 6% υπέρ υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στο δηµογραφικό, ένα φλέγον ζήτηµα που απειλεί να
εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόµβα για την κοινωνία και τη χώρα
µας, µε δραµατικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Πέραν από τις 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, πέρα από το αφορολόγητο και τα επιπλέον 1.000 ευρώ αφορολόγητα για κάθε
παιδί, θεσπίζει µε το ασφαλιστικό για την εργαζόµενη µητέρα
διάταξη που δίνει έκπτωση 50% στις ασφαλιστικές εισφορές και
αφορά είτε σε µητέρες µε άµισθη σχέση εργασίας, είτε σε αυτοαπασχολούµενες, είτε σε ελεύθερους επαγγελµατίες, είτε σε
αγρότισσες.
Επίσης, για πρώτη φορά διευρύνεται πραγµατικά η υπαγωγή
στην επικουρική σύνταξη για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους που µέχρι τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, µεταξύ
αυτών και αγρότες που πλέον µπορούν να αυξήσουν αν θέλουν
τις συντάξιµες αποδοχές τους.
Ακόµη µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος εργασίας από εβδοµήντα πέντε µέρες για τον µισθωτό σε πενήντα µέρες το χρόνο
και για τον µην µισθωτό από τρεις µήνες σε δύο µήνες τον χρόνο,
για τη θεµελίωση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονοµικής περίθαλψης.
Επιταχύνεται η απονοµή σύνταξης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και µάλιστα µε τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειώνονται οι απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης
από τις χίλιες πεντακόσιες στις χίλιες. Επίσης τα πεντακόσια ένσηµα που µέχρι τώρα έπρεπε να έχουν την τελευταία πενταετία,
µειώνονται στα τριακόσια.
Θα ήθελα εδώ να επανέλθω στην πρότασή µου που έκανα
στην επιτροπή και που αφορά τους εποχικούς εργαζόµενους,
όπως δασεργάτες, υλοτόµους, εργαζόµενους σε εποχικά εργοστάσια, σε τουριστικά επαγγέλµατα, οικοδόµους, µουσικούς
κ.λπ., οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν
µειωµένη σύνταξη, σκοντάφτουν, όµως, στα πεντακόσια ένσηµα
και ειδικότερα στα εκατό ένσηµα που υποχρεούνται να έχουν
κάθε χρόνο της τελευταίας πενταετίας και τα οποία η φύση της
εργασίας τους δεν τους επιτρέπει να έχουν κάθε χρόνο, αφού
τη νέα χρονιά µπορεί να κάνουν εκατόν είκοσι µεροκάµατα, την
επόµενη εβδοµήντα ή ογδόντα.
Γι’ αυτόν τον λόγο πρότεινα αυτοί οι εποχικά εργαζόµενοι τα
πεντακόσια ένσηµα που πρέπει να έχουν την τελευταία πενταετία, να είναι συνολικά σωρευτικά και όχι εκατό για κάθε χρόνο.
Και είµαι βέβαιος ότι ο Υπουργός, µε την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει, θα κάνει αποδεκτή την πρόταση στο αµέσως επόµενο
νοµοσχέδιο.
Σηµαντική καινοτοµία είναι και η σύσταση του e-ΕΦΚΑ που εισάγει την ψηφιοποίηση, µε την οποία µειώνεται ο χρόνος απονοµής σύνταξης. Διότι εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις είναι
εκκρεµείς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιµένουν επί χρόνια να
τις πάρουν και να επιβιώσουν αξιοπρεπώς.
Και επειδή οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται συνεχώς
ως επιχείρηµα την κατάργηση της κατ’ ευφηµισµό δέκατης τρίτης σύνταξης, που δόθηκε παραµονές των εκλογών, ακολουθώντας την κουτοπόνηρη τακτική του Χότζα, µια είναι η απάντηση:
Ξεχνούν ότι στέρησαν, µεταξύ άλλων, από τους χαµηλοσυνταξιούχους ένα δισεκατοµµύριο µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ και
ακόµα 800 εκατοµµύρια µε την αύξηση της εισφοράς υπέρ
υγείας κατά 50% στις κύριες και κατά 100% στις επικουρικές
συντάξεις. Στέρησαν, δηλαδή, από αυτούς τους ανθρώπους
1.800.000.000 ευρώ. Διέλυσαν, κυριολεκτικά, το συνταξιοδοτικό
σύστηµα της χώρας, αλλά δήθεν οδύρονται για την κατάργηση
του προεκλογικού επιδόµατος.
Οµολογώ ότι από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
περίµενα να ακούσω έναν σοβαρό, τεκµηριωµένο αντίλογο, µία
πρόταση. Όµως, δεν έχει. Συνεπώς, το µόνο που έχει µπροστά
της είναι δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να ψηφίσει µαζί µας αυτή
την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, ένα νέο, σύγχρονο, δίκαιο, ανταποδοτικό, βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Η δεύτερη είναι να
εµµείνει στο αντισυνταγµατικό έκτρωµα του νόµου Κατρούγκαλου, που συνέθλιψε συνταξιούχους και εργαζόµενους. Όµως, θα
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πρέπει να το φωνάξει ευθέως και δυνατά, για να το ακούσει και
να το εκτιµήσει δεόντως ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 55ο Δηµοτικό Σχολείο
Πειραιά.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η χαµηλή ένταση της φωνής µου δεν έχει σχέση µε τη θερµή
υποστήριξη του νοµοσχεδίου, αλλά µε µία αιφνίδια φαρυγγίτιδα.
Θεώρησα, όµως, υποχρέωσή µου να παραβρεθώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ασφαλιστικό
αποτελεί παραδοσιακά ένα µείζον εθνικό θέµα, που αφορά
άµεσα τον αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης όλων των Ελλήνων.
Με έκπληξη παρακολούθησα τις οµιλίες και τις εισηγήσεις στις
επιτροπές και στην Ολοµέλεια που κάνουν λόγο για ένα ασφαλιστικό που οδεύει στα χνάρια του νόµου Κατρούγκαλου και που
φέρνει ψίχουλα και περικοπές. Το νέο, όµως, ασφαλιστικό σύστηµα, όπως διαµορφώνεται πλέον, δεν έχει καµµία σχέση µε
τον νόµο Κατρούγκαλου. Και έχουν ήδη αναφερθεί πολλοί προηγούµενοι οµιλητές σε αυτό.
Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο που συνοδεύεται από πλήρη ειδική
αναλογιστική µελέτη για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και
που επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µέχρι το
έτος 2070. Να τονίσω πως η απουσία ανάλογης µελέτης ήταν η
αιτία που κρίθηκε ως αντισυνταγµατικός ο νόµος Κατρούγκαλου.
Είναι, επίσης, το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από δώδεκα χρόνια που δεν θα έχει καµµία µείωση στις συντάξεις. Αντιθέτως, θα έχει µόνο αυξήσεις. Και για να µιλήσουµε µε
αριθµούς, τον Ιούνιο περίπου ένα εκατοµµύριο συνταξιούχοι θα
δουν αυξήσεις χειροπιαστές στο πορτοφόλι τους, αυξήσεις στις
νέες κύριες συντάξεις που θα ενεργοποιηθούν µε την ψήφιση
του καινούργιου νοµοσχεδίου και αναδροµικώς από 4 Οκτωβρίου
του 2019, αυξήσεις στις επικουρικές όπου γίνεται αποκατάσταση
της κατάφορης αδικίας για τους δικαιούχους της επικουρικής
που είχαν υποστεί περικοπές το καλοκαίρι του 2016 από την τότε
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νέο ασφαλιστικό έχει κοινωνικό πρόσηµο και βλέπει µε ανθρωπιά τις οµάδες εκείνες που
χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, δίνοντας 50% έκπτωση
στις ασφαλιστικές εισφορές στις νέες εργαζόµενες µητέρες. Αντιµετωπίζει µε µεγάλη ευαισθησία τους συνταξιούχους που λαµβάνουν έξω-ιδρυµατικό επίδοµα ή επίδοµα απόλυτης αναπηρίας
ή επίδοµα τυφλότητας, οι οποίοι πλέον θα εξαιρούνται από την
επιβολή της εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ επί των επιδοµάτων
τους. Επίσης, παρέχει ευελιξία για τους εργαζόµενους συνταξιούχους.
Εµείς ως Κυβέρνηση δεν τιµωρούµε τους συνταξιούχους που
θέλουν να εργαστούν. Το νέο σύστηµα, που καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα, είναι και σύγχρονο και αποτελεσµατικό, διότι
δηµιουργείται για πρώτη φορά ένας ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, που ολοκληρώνει άµεσα όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την άµεση απόδοση της ενοποιηµένης σύνταξης.
Ξέρετε πόσοι συνταξιούχοι - θύµατα της γραφειοκρατίας χρειάστηκε µέχρι σήµερα να ζουν µε δανεικά, περιµένοντας να λάβουν τη σύνταξη που δικαιούνταν και για την οποία δούλεψαν
σκληρά πάρα πολλά χρόνια;
Το νέο ασφαλιστικό είναι και καινοτόµο, γιατί για πρώτη φορά
παρέχεται στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους αγρότες και
στους αυτοτελώς απασχολούµενους η δυνατότητα ελεύθερης
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και ευέλικτης επιλογής µεταξύ έξι κατηγοριών για τις ασφαλιστικές εισφορές, ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα και
τις συντάξιµες αποδοχές που επιθυµούν να λαµβάνουν στο µέλλον, ανεξάρτητα από το εισόδηµα και τα χρόνια ασφάλισης.
Το νέο ασφαλιστικό είναι και δίκαιο και δίνει νέα πνοή στον πολύπαθο πρωτογενή τοµέα -ψαράδες, αγρότες, κτηνοτρόφουςεντάσσοντάς τους σε ένα ειδικό, ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών. Με αυτό τον τρόπο δίνουµε κίνητρα σε εκείνον που θέλει να παραµείνει και να
δουλεύει την ελληνική γη, κρατώντας έτσι δυνατή την ύπαιθρο.
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να µιλήσω για τις διορθώσεις που έγιναν στον υπολογισµό της ανταποδοτικής σύνταξης
µιας ειδικής κατηγορίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων,
που αδικούνταν µε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης µετά τα σαράντα χρόνια ασφάλισης. Και αναφέροµαι στο προσωπικό, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, που εκτελεί τις υπηρεσίες του στην πατρίδα
µε υψηλό ρίσκο για την ασφάλειά του, που δεν γνωρίζει αν θα επιστρέψει το βράδυ σπίτι του και µας κάνει καθηµερινά περήφανους
µε τις τολµηρές και παρακινδυνευµένες δράσεις στον αέρα, στην
ξηρά και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Χαιρετίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τις διορθωτικές παρεµβάσεις που έγιναν.
Το επόµενο, όµως, σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ -και είναι
η πικρή αλήθεια που αποτυπώνεται µέσα από αριθµούς που δίνει
η αναλογιστική µελέτη, η οποία συνοδεύει το νέο νοµοσχέδιοείναι το εξής: Τα επίσηµα στοιχεία κάνουν λόγο για µείωση του
πληθυσµού µας σχεδόν κατά 20% έως το 2070. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι µαζί µε το ασφαλιστικό καλούµαστε να λύσουµε το
σοβαρότερο, κατά τη γνώµη µου, πρόβληµα, το δηµογραφικό.
Διαφορετικά, πολύ φοβάµαι ότι θα έρθουµε αντιµέτωποι όχι µόνο
µε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος, αλλά και
µε την ίδια την ύπαρξή µας ως έθνος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν ασφαλιστικό διασφαλίζει τους αδύναµους και αποκαθιστά την ασφαλιστική δικαιοσύνη, στηρίζοντας όσους συνεισφέρουν µε πολλά έτη εργασίας.
Κυρίως, όµως, επιχειρεί να ανατρέψει µία παγιωµένη αντίληψη
που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ότι κανείς δεν θα καταφέρει να πάρει σύνταξη, γεγονός που οδηγούσε στην αδήλωτη
εργασία µε τραγικές συνέπειες για την εθνική οικονοµία, αλλά
και τη µετανάστευση του επιστηµονικού δυναµικού στο εξωτερικό.
Στο ερώτηµα, λοιπόν -και τελειώνοντας- αν θα πάρει κάποιος
σύνταξη, η απάντηση είναι: «Ναι, θα πάρει αυτή που του αναλογεί, χωρίς καθυστερήσεις και άδικες περικοπές» από τον νέο
νόµο, που πλέον θα ονοµάζουµε από αύριο νόµο Βρούτση.
Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής και
αµέσως µετά έχει ζητήσει τον λόγο για τρία λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επιχειρεί µε έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια να πείσει
ότι το σχέδιο νόµου που συζητάµε αποτελεί µια σοβαρή µεταρρύθµιση για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Αυτό, όµως,
δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Για µας, η πραγµατικότητα είναι ότι έρχεται να «νοµιµοποιήσει» τον προηγούµενο νόµο - έκτρωµα Κατρούγκαλου προωθώντας προσαρµογές που εξακολουθούν να είναι σε βάρος
των δικαιωµάτων εργαζοµένων και συνταξιούχων. Έτσι, µπορούµε να µιλάµε, πλέον, για νόµο Κατρούγκαλου – Βρούτση,
όσον αφορά στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Εµείς είχαµε τονίσει ότι ο νόµος Κατρούγκαλου δεν διορθώνεται, αλλά καταργείται. Το ίδιο βέβαια είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης. Όµως, µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση δεν
µεταρρυθµίζει, δεν διαφοροποιεί, δεν εκσυγχρονίζει τον νόµο
Κατρούγκαλου, πολύ περισσότερο δεν τον καταργεί, απλά τον
µερεµετίζει. Στην ουσία, τακτοποιεί αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας, αφού µε τον ν.4387/16 οι µειώσεις στις νέες
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συντάξεις ήταν δραµατικές και οδήγησαν σε ένα σύστηµα προνοιακών παροχών που παραβίαζε κάθε αρχή αναλογικότητας, ανταποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο ν.4387/2016 θα
έπρεπε και να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από ένα δίκαιο,
ανταποδοτικό πραγµατικά και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Το σχέδιο νόµου δεν εγγυάται το µέλλον της νέας γενιάς. Προέκυψε χωρίς διάλογο και χωρίς σύνδεση µε την ανάπτυξη, σύνδεση µε ένα σχέδιο αντιµετώπισης του δηµογραφικού προβλήµατος και χωρίς πόρους που διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και το
µέλλον του συστήµατος, µε αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και του ορυκτού πλούτου, που όµως έχουν παραδοθεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση και παραµένουν στο υπερταµείο.
Ανάπτυξη ακόµα δεν βλέπουµε και η πραγµατική οικονοµία αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα, ενώ ούτε για το δηµογραφικό
υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου υπονοµεύουν το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης, καθώς υποχωρούν τα διανεµητικά στοιχεία
έναντι των κεφαλαιοποιητικών, σε βάρος του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και τη αλληλεγγύης. Δεν πρόκειται, λοιπόν,
για σοβαρή µεταρρύθµιση, όπως προανέφερα.
Σοβαρές µεταρρυθµίσεις είχαµε από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, όπως τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ το 2011 µε τον διαχωρισµό των κλάδων σύνταξης από τους κλάδους υγείας, το ΕΚΑΣ
από το 1996, που εξασφάλισε αξιοπρεπές εισόδηµα για τετρακόσιους πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους. Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία δεν θεσµοθετεί
ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τους συνταξιούχους, το
οποίο όµως εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής προτείνουµε και επιµένουµε σε αυτό. Επίσης, το Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, ο ΑΚΑΓΕ ή τα ΚΕΠΑ το 2011 για ενιαία υγειονοµική κρίση
για τον βαθµό αναπηρίας.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο τι γίνεται τελικά; Θεσµοθετούνται διατάξεις µε σκοπό την οργανωτική και διοικητική ενοποίηση του
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Ο νέος εθνικός φορέας,
ο e-ΕΦΚΑ, θα αποτελεί πλέον τον έναν και µοναδικό ασφαλιστικό
οργανισµό. Προβλέπεται, επίσης, η ενοποίηση του ΕΦΚΑ µε το
ΕΤΕΑΕΠ από 1-3-2020. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ενσωµάτωση αυτή ανοίγει τον δρόµο αφ’ ενός για την απορρόφηση, την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης και την κατάργηση του κλάδου του εφάπαξ, ενώ ταυτόχρονα ενσωµατώνονται
στον ΕΦΚΑ και τα 7 δισεκατοµµύρια αποθεµατικά που έχει το
ΕΤΕΑΕΠ. Επιπλέον, θεσπίζεται ο επανυπολογισµός τόσο των
συντάξεων πριν τον ν.4387/16 όσο και µετά την επιβολή αυτού
του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, υπολογιζόµενων µε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
Όµως, διατηρούνται τα πολύ χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης
του νόµου Κατρούγκαλου για όσους έχουν µέχρι τριάντα χρόνια
ασφάλισης, που είναι η µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων,
κυρίως, του ιδιωτικού τοµέα. Το επίπεδο των συντάξεων για τα
επόµενα χρόνια θα διαµορφωθεί κατά 15% χαµηλότερο από το
σηµερινό, έναντι 18% του νόµου Κατρούγκαλου. Πρόκειται για
µία µικρή διαφορά και υπό προϋποθέσεις. Διατηρούνται οι περικοπές των συντάξεων πριν το 2016 και παραµένουν οι µικρές
συντάξεις που προκύπτουν µετά το 2016. Για τους νέους συνταξιούχους, το 60% περίπου της κύριας σύνταξης θα αποτελεί η
εθνική σύνταξη και µόλις το 40% η ανταποδοτική. Ένας-ένας οι
πολίτες διαπιστώνουν ότι λίγα αλλάζουν και όχι σοβαρά. Άλλος
βλέπει ότι παίρνει ίσως 20 µε 30 ευρώ παραπάνω, άλλος ότι για
να διατηρήσει την ίδια σύνταξη πρέπει να επιλέξει ασφαλιστική
κατηγορία που τον επιβαρύνει περισσότερο.
Διαµαρτύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν µας λέει για τις µειώσεις
που είχε και θα είχε ως το 2040 ο ίδιος ο νόµος Κατρούγκαλου
και δεν ακούµε, επίσης, τίποτα για την εξαφάνιση στην ουσία των
επικουρικών συντάξεων που υπήρξε µε τον ίδιο νόµο. Και µε τους
δύο νόµους τον προηγούµενο και αυτόν που θα ψηφιστεί οι συντάξεις είναι πολύ χαµηλότερες από τον νόµο .3863 του ΠΑΣΟΚ
το 2010. Ο τελευταίος δε νόµος είχε µετατρέψει τις ασφαλιστικές
εισφορές σε έναν ακόµη δυσβάσταχτο φόρο επί του εισοδήµατος. Οι µη µισθωτοί κατέβαλαν συνολικά για φόρο, ασφαλιστικές
εισφορές, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύµατος, το 75%
του εισοδήµατος. Έτσι, η µικροµεσαία τάξη, επαγγελµατίες, επι-
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χειρήσεις, αγρότες, κυριολεκτικά φτωχοποιήθηκαν.
Η αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδηµα είναι αναγκαία
αλλαγή. Το προηγούµενο καθεστώς οδήγησε σε εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Δεν πρέπει, όµως, να δηµιουργεί νέες
στρεβλώσεις και παραδοξότητες σε σχέση µε τις εισφορές των
µισθωτών, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατώτερη κατηγορία
εισφορών για τους µη µισθωτούς και για τους αγρότες αυξάνεται
κατά περίπου 15% έως 20%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναδεικνύεται πράγµατι η
ανάγκη να αποκατασταθούν οι βαθιές αδικίες που ο ν.4387/16
προκάλεσε. Για τον λόγο αυτό καταθέσαµε, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, τροπολογία την οποία καλούµε
την Κυβέρνηση να αποδεχθεί και προτείνουµε: Την επαναχορήγηση κανονικής δέκατης τρίτης σύνταξης αρχίζοντας από το
2020 σε όλους τους συνταξιούχους. Ζητάµε την κατάργηση του
άρθρου 120 του ν.4611/2019 µε το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χορήγησε προεκλογικό επίδοµα αντί της πλήρους κανονικής δέκατης τρίτης σύνταξης. Προτείνουµε επίσης τη θεσµοθέτηση νέου επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, την κατάργηση της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης επί των επικουρικών συντάξεων,
τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους και µειωµένης σύνταξης γήρατος ασφαλισµένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, την επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο,
τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας µετά από
40 έτη υποχρεωτικής πραγµατικής ασφάλισης, την αναγνώριση
κενών διαστηµάτων ασφάλισης και ανεργίας ως πλασµατικών
χρόνων για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ανεξαρτήτως τελικού φορέα απονοµής σύνταξης, τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, την κατάργηση της
µείωσης της εθνικής σύνταξης των µελών της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας και των οµογενών από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, την απασχόληση συνταξιούχων, την υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, οι θυσίες στις
οποίες υπεβλήθησαν τα τελευταία χρόνια οι συνταξιούχοι της
χώρας, οφείλουν να αναγνωριστούν από την πολιτεία και θα πρέπει να αρθούν οι αδικίες και οι ανισότητες, για αύξηση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων, για την πραγµατική ενίσχυση
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Αυτό δεν εξασφαλίζεται µε το σχέδιο που συζητάµε και για αυτό
καταψηφίζουµε, εκτός των λίγων άρθρων που έχουν κάποιες θετικές διατάξεις.
Σας καλούµε, όµως, να υιοθετήσετε τις προτάσεις µας αν θέλετε να είστε συνεπείς, έστω την τελευταία στιγµή και µε δικές
σας προεκλογικές δεσµεύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης, για τρία λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
άραγε –πιστεύετε εσείς- όλοι ανεξαιρέτως οι νησιώτες µας µπαχαλάκηδες; Προφανώς όχι, δεν το πιστεύετε. Τότε, πρέπει να
µας απαντήσετε γιατί τους δέρνετε και τους δέρνετε συστηµατικά, µέρες και νύχτες τώρα.
Ναι, προσέξτε µε, δεν τους δέρνετε τυχαία, επειδή κάποια
στιγµή κάπως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο κάποιων,
επειδή κάποιοι θερµοκέφαλοι κ.λπ.. Όχι, όχι καθόλου.
Τους δέρνετε απολύτως συστηµατικά, τους δέρνετε προαποφασισµένα και µε πρόγραµµα. Αυτό δείχνει, τουλάχιστον καθαρά
σε εµένα, η απόβαση προχθές τα ξηµερώµατα στην Χίο της
µισής, ίσως, δύναµης από όλη τη δύναµη των ΜΑΤ της χώρας.
Αλήθεια, τώρα στην ΑΣΟΕΕ, το Πάντειο, τα Εξάρχεια, ποιος
τα φυλάει άραγε; Σας ρωτάω, γιατί έναν χρόνο τώρα, από την
προεκλογική περίοδο, προσπαθείτε να µας πείσετε ότι χωρίς τα
ΜΑΤ, οι πιο πάνω τοποθεσίες της πατρίδας µας, της πρωτεύουσας, µετατρέπονται αυτοµάτως σε µία αληθινή κόλαση επί της
γης.
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Α, µε συγχωρείτε, το ξέχασα! Μόλις προχθές, ειδικός φρουρός –ναι,ναι- ένας από τους νεοπροσληφθέντες του κ. Χρυσοχοϊδη, τράβηξε πάλι όπλο σε φοιτητή στην ΑΣΟΕΕ. Άρα,
κάποιους έχετε αφήσει πίσω για την τήρηση της τάξεως, ε;
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή, άραγε, για
την οποία µιλάω τόση ώρα, τήρηση της τάξης ή µήπως είναι η
απόλυτη προσπάθεια κατάλυσης της τάξης, δηλαδή να τραβάει
όπλο ένας ειδικός φρουρός και να σηµαδεύει έναν φοιτητή την
ώρα που αυτός διαδηλώνει εντελώς ειρηνικά; Υπάρχει βίντεο.
Έχετε καταλάβει ότι το δόγµα σας «νόµος και τάξη» στα Εξάρχεια, την ΑΣΟΕΕ, και στο Πάντειο έχει οδηγήσει σε οκτώ µόλις
µήνες σε χάος και απόλυτη αταξία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια;
Πρώτη εικόνα: Η απόβαση των ΜΑΤ στη Χίο. Είναι οργουελική
η εικόνα καθώς δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες, πάντως πολλές,
πάρα πολλές, ΜΑΤ, βγήκαν ξηµερώµατα στο νησί µε τα ρόπαλα,
τις ασπίδες, τα χηµικά και τις αντιασφυξιογόνες προβοσκίδες
τους.
Εικόνα δεύτερη και συνηθισµένη: Προέρχεται από το χθεσινό
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3, της δηµόσιας ΕΡΤ3 επαναλαµβάνω,
και δείχνει πάλι άνδρα των ΜΑΤ να κλωτσάει στο πόδι νεαρό νησιώτη µας, τον οποίο έχουν ήδη ακινητοποιήσει δυο ή τρεις συνάδελφοι του και τον κρατούν από ώρα καθηλωµένο στο έδαφος.
Εικόνα τρίτη: Πάλι στη Χίο, άνδρες των ΜΑΤ ξεπεζεύουν από
τα λεωφορεία τους και αφού χτυπούν εντελώς απρόκλητα νησιώτες που επιστρέφουν από τα µπλόκα, στη συνέχεια µε τα
κλοµπς τους σπάνε, προφανώς από τα νεύρα τους, τυχαία παρκαρισµένα αυτοκίνητα νησιωτών Ελλήνων.
Εικόνα τέταρτη: Άνδρες των ΜΑΤ βρίσκουν έντροµοι καταφύγιο σε παρακείµενο στρατόπεδο του ελληνικού στρατού, διωκόµενοι από νησιώτες.
Εικόνα πέµπτη: Νησιώτες αλλόφρονες, που έχουν εντοπίσει
ξενοδοχείο που διαµένουν οι άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι προηγουµένως σπάγανε τα αυτοκίνητά τους και δέρνανε τα παιδιά
τους, µπαίνουν µέσα στο ξενοδοχείο µε σκοπό να λιντσάρουν
τους άνδρες των ΜΑΤ.
Εσάς, τι σας λένε όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας; Εµένα µου φέρνουν στο νου, λυπάµαι που θα το
πω, εµφυλιοπολεµικό κλίµα. Συγχαρητήρια, λοιπόν, γιατί το πετύχατε σε επτά µόλις µήνες.
Έχετε καταλάβει υπερκοµµατικά τι περνούν οι νησιώτες µας,
έξι χρόνια τώρα; Έχετε καταλάβει ότι αυτές οι αποθήκες ψυχών
δεν είναι πλέον αποθήκες ψυχών για µετανάστες, που τους λέτε
χυδαιότατα, κάποιο από εσάς, λαθροµετανάστες –είναι άνθρωποι και πρόσφυγες- αλλά είναι αποθήκες ψυχών και για τους ίδιους τους αυτόχθονες νησιώτες µας, οι οποίοι δεν έχουν
διαφορά. Όπως ξέρετε, ο φυλακισµένος και ο δεσµοφύλακας
περνάνε το ίδιο δράµα σε έναν βαθµό.
Ξέρετε γιατί συµβαίνουν όλα αυτά; Συµβαίνουν γιατί αρνείστε
να συγκρουστείτε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνείστε να χρησιµοποιήσετε τα µόνα όπλα που έχετε. Και τα όπλα που έχετε είναι
να πείτε ευθέως «θα ανοίξουµε τα σύνορα, κυρίες και κύριοι. Δεν
µας χρηµατοδοτείτε; Μας κάνετε αποθήκη ψυχών; Μας κάνετε
την εσχατιά της γης; Θα ανοίξουµε τα σύνορα». Θα φτάσουν σαν
νεράκι οι πρόσφυγες µέχρι το Λονδίνο και τη Γερµανία. Αρνείστε
να το κάνετε.
Κλείνω, λέγοντάς σας –και το εννοώ- αν συνεχίσετε έτσι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κινδυνεύετε να σπάσετε
το πανευρωπαϊκό ρεκόρ χρόνου πτώσης Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κατρούγκαλος, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Το ασφαλιστικό θέµα πρέπει να συγκαταλέγεται ανάµεσα στα
εθνικά θέµατα, όχι µόνο λόγω της κοινωνικής του διάστασης,
αφού αφορά όλους τους εργαζόµενους, αλλά και για τη διασύνδεσή του µε την οικονοµία. Μπορεί να αποτελεί προωθητικό πα-
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ράγοντα, µπορεί να αποτελεί -όπως έγινε λόγω της κακο- διαχείρισης του παρελθόντος- τον βασικό λόγο παραγωγής ελλειµµάτων. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που µας οδήγησαν,
ανάµεσα στις άλλες αµαρτίες του οικονοµικού και πολιτικού µας
συστήµατος, στη µεγάλη κατάρρευση του 2010.
Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετώπιζε το πολιτικό σύστηµα
µέχρι τη µεταρρύθµιση του 2016 το ασφαλιστικό είχε δύο βασικά
χαρακτηριστικά. Ήταν πελατειακός, δηλαδή δεν αντιµετώπιζε
οµοιόµορφα τους εργαζόµενους ασφαλισµένους, αλλά είχε ειδικές µεταχειρίσεις ως προς ορισµένες κατηγορίες από αυτούς.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό, που ουσιαστικά απορρέει από το
πρώτο, ήταν ο βαθύτατα ταξικός του χαρακτήρας. Αποτελεί
απόρροια του πρώτου, γιατί οτιδήποτε δεν εξασφαλίζει επαρκή
προστασία για όλους, αλλά υπερπροστασία για λίγους και υποπροστασία για τους πολλούς, έχει προφανώς ταξικά χαρακτηριστικά σε βάρος των πολλών, αλλά και σε άλλες εκδοχές και
εκφάνσεις του.
Για παράδειγµα, η άτοκη µεταχείριση των αποθεµατικών του
ασφαλιστικού µας συστήµατος για τη χρηµατοδότηση της εγχώριας βιοµηχανίας, µπορεί να συντέλεσε στην ανάπτυξη συντέλεσε, όµως, µε έναν τρόπο µονοµερή–δώρο προς τους
εκλεκτούς του συστήµατος και ουσιαστικά καταλήστευσε -σε
συνδυασµό µε τη γενικότερη κακοδιαχείριση της περιουσίας των
ταµείων- τα ασφαλιστικά τους, ούτως ώστε όταν ήρθε η κρίση
να µην υπάρχει το «αµορτισέρ» των αποθεµατικών για να την
απορροφήσουν.
Αν πάρει κάποιος, µάλιστα, υπ’ όψιν του τη µεγάλη τελική καταστροφή µε το PSI, αντιλαµβάνεστε ότι κληρονοµήσαµε µία κατάσταση στην οποία έπρεπε να λύσουµε ταυτόχρονα δύο
µείζονα ζητήµατα: Το θέµα της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος και το θέµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και επάρκειάς του. Αυτό σε συνθήκες µείζονας κρίσης, µε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ έλλειµµα στα ταµεία, παρά τους ισχυρισµούς της
κυβέρνησης ότι µας είχε παραδώσει ένα ισορροπηµένο σύστηµα.
Η µεταρρύθµιση είχε, λοιπόν, δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το
βασικό ήταν η εξορθολογιστική µεταρρύθµιση µε σκοπό την επαναφορά του συστήµατος σε ισορροπία. Και αυτό, µε ποιον
τρόπο; Μέσω γενικών και απρόσωπων κανόνων ενός ενιαίου
φορέα και επιπλέον µε ενιαίους κανόνες. Οι ενιαίοι κανόνες για
τις εισφορές και τις παροχές είναι το βασικό χαρακτηριστικό της
µεταρρύθµισης, γιατί η µέχρι τότε ενοποιητική προσπάθεια ήταν
ουσιαστικά «προσπάθεια Ποτέµκιν», δηλαδή, ενοποιούσε τα ταµεία, αλλά κρατούσε τους κανόνες παροχής συντάξεων όπως
είχαν πριν.
Όµως, δεν µας ενδιέφερε µόνο το στοιχείο της εξορθολογιστικής µεταρρύθµισης και της εξασφάλισης της βιωσιµότητας,
αλλά και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι’ αυτό καθιερώθηκε η εθνική σύνταξη, γι’ αυτό καθιερώθηκαν ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία για τη µεγάλη πλειονότητα των
χαµηλόµισθων και της µεσαίας τάξης εξασφάλιζαν ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης.
Και αντίθετα µε ό,τι ακούστηκε, ούτε η ανταποδοτικότητα είχε
παραµεληθεί στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης. Να σας αναφέρω
τα εξής χαρακτηριστικά: Τα ποσοστά αναπλήρωσης στα δύο τελικά κλιµάκια του προηγούµενου νοµικού καθεστώτος, στον
ν.3863/2010, ήταν 1,4% και 1,5%. Τα δύο καταληκτικά κλιµάκια
της µεταρρύθµισης ήταν 1,59% και 1,80%. Και ήδη, από τα
τριάντα χρόνια ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης του νόµου
της µεταρρύθµιση ήταν στο 1,42%, δηλαδή ανώτερο από το
1,4% του ν. 3863/2010.
Αυτό δεν φαίνεται µόνο σ’ αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα. Όταν εφαρµόστηκε ο επανυπολογισµός των συντάξεων
εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συντάξεις, δηλαδή το ένα τέταρτο των
συνταξιούχων, είδαν από την εφαρµογή του νόµου της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης αυξήσεις µικρές ή µεγαλύτερες στη σύνταξή τους.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων; Ήταν είτε χαµηλόµισθοι, που επωφελήθηκαν από
το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης του συστήµατος, είτε άνθρωποι που είχαν δώσει υψηλές εισφορές ιδίως στα λεγόµενα
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ευγενή ταµεία δηµοσιογράφων, τραπεζών και είχαν πληρώσει µεγαλύτερες εισφορές.
Έρχοµαι τώρα στο νόµο που συζητάµε. Δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση τοµή. Αποτελεί µια περιορισµένη επιστροφή στο
παρελθόν, µια περιορισµένη αντιµεταρρύθµιση, που όπως πολύ
σωστά επισηµάνθηκε από την εισηγήτριά µας, τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι η κοινωνική αδικία και η ταξική µονοµέρεια.
Αυτό συνιστά άλλωστε και το ουσιαστικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιστροφής στο παρελθόν.
Δεν αποτελεί τοµή, γιατί η βασική θεσµική λογική του νόµου
της αναθεώρησης διατηρείται σε όλα του τα ουσιώδη στοιχεία,
ακόµη και στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελµατιών που
αλλάζουν προς το πολύ χειρότερο, όπως θα προσπαθήσω να
δείξω στη συνέχεια, οι κανόνες σε σχέση µε τις εισφορές. Παραµένουν οι ίδιοι κανόνες σε σχέση µε τις συντάξεις.
Το σηµαντικότερο είναι ότι δεν υλοποίησε η Νέα Δηµοκρατία
µία από τις προεκλογικές της εξαγγελίες για την πλήρη µετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα του συστήµατος της επικουρικής ασφάλισης, πράγµα το οποίο θα συνιστούσε µία ακόµα
µείζονα επίθεση στον δηµόσιο και αναδιανεµητικό χαρακτήρα
του συστήµατος.
Αυτή είναι µια από τις κατακτήσεις του κινήµατος, που από την
αρχή αντέδρασε πάνω σε αυτό, και προφανώς και µια προσαρµογή στην αντίστοιχη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
η οποία πράγµατι φαίνεται να αποκλείει την ιδιωτικοποίηση του
δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ή την πρόσδωση
καθαρών κεφαλαιοποιητικών στοιχείων, που προσιδιάζουν στην
ιδιωτική, σε αυτήν.
Τα χαρακτηριστικά του νόµου είναι τέσσερα -και θα τρέξω
γιατί εξαντλείται ο χρόνος µου. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό
έχει ήδη επισηµανθεί υπερεπαρκώς από την εισηγήτριά µας, από
τους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και τους οµιλητές άλλων κοµµάτων: η
εύνοια υπέρ των λίγων. Το 10% ωφελείται, το 90% βλάπτεται.
Είναι µια επιλογή σε βάρος των πολλών, υπέρ των λίγων, µε καθαρό ταξικό πρόσηµο.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό, που δεν έχει -νοµίζω- επισηµανθεί
σε ίσο βαθµό µε το πρώτο, είναι η ιδιαιτέρα δυσµενής µεταχείριση των µισθωτών. Αυτό προκύπτει όχι µόνο από το γεγονός της
σύγκρισης µε την ίδια κατηγορία µισθωτών. Για παράδειγµα,
πέραν του ότι θα πληρώσει κλάσµα του ό,τι πληρώνει ένας µισθωτός για τη βασική του σύνταξη, µπορεί να επιλέξει να πληρώσει µόνο όσα αντιστοιχούν στην παροχή υγείας της δεύτερη
µισθολογικής κλίµακας, ενώ ένας µισθωτός, που έχει εισόδηµα
ας πούµε ίδιο µε αυτό του ελεύθερου επαγγελµατία, της τάξης
των 50-60 χιλιάδων ευρώ, θα πληρώσει δέκα φορές µεγαλύτερη
εισφορά υγείας. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό χαρακτηριστικό.
Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι βγάζει χρήµατα από το σύστηµα ασφάλισης, αυτό το σκέλος της µεταρρύθµισης, τα οποία
µοιραία θα δηµιουργήσουν ελλείµµατα, τα οποία µοιραία πάλι
θα έρθουν να καλύψουν οι µισθωτοί, που δίνουν το 85% της συνολικής κάλυψης, και της ασφαλιστικής και της φορολογικής,
στην Ελλάδα. Αυτή η αφαίρεση, αφαίµαξη χρηµάτων από το σύστηµα οδηγεί στο τρίτο χαρακτηριστικό της αντιµεταρρύθµισης,
που είναι η λανθάνουσα ιδιωτικοποίηση που επιφέρει. Ναι µεν,
όπως ανέφερα στην αρχή, ιδιωτικοποίηση δεν γίνεται µε νοµικούς όρους, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγµατικό, που
ούτως ή άλλως το κίνηµα έχει στραφεί εναντίον αυτής της προοπτικής. Όµως η δυνατότητα που δίνεται στα ανώτερα κλιµάκια,
που ουσιαστικά χαρίζονται όσα αφαιρούνται από τους φτωχότερους και από τη µεσαία τάξη, να αξιοποιήσουν τα χρήµατα που
αποµένουν σε ιδιωτική ασφάλιση δική τους, που θα τους ωφελήσει ενδεχοµένως προσωπικά, αλλά που θα αδυνατίσει ιδιαίτερα το σύστηµα, οδηγούν σε αυτό που ονοµάζεται στη
βιβλιογραφία «de facto ιδιωτικοποίηση». Προοπτικά θα είναι τόσο
κακές οι παροχές του δηµόσιου συστήµατος, εφόσον το υποχρηµατοδοτείτε, που όσοι θα µπορούν να φεύγουν από αυτό θα φεύγουν και θα πηγαίνουν προς την ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχει,
λοιπόν, µια συνειδητή επιλογή υποβάθµισης των παροχών,
ούτως ώστε να ωφεληθούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
και τα ανώτερα στρώµατα της κοινωνίας.
Το τέταρτο χαρακτηριστικό έχει προσεχθεί ίσως λιγότερο από
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τα προηγούµενα και είναι δυνάµει το πιο επικίνδυνο. Είναι η επιστροφή ακριβώς στη λογική των κατακερµατισµένων ρυθµίσεων
και των υποσχέσεων προς όλους, χωρίς καµµία αναφορά στην
ανταποδοτικότητα, µε την έννοια της σύνδεσης των εισφορών
µε τις συνταξιοδοτικές παροχές. Γιατί έχει τόσα δεκάδες άρθρα
αυτό το νοµοσχέδιο, ενώ, όπως είπα προηγουµένως, δεν επιφέρει στην πραγµατικότητα κάποια τοµή; Διότι επιστρέφει πάλι στη
λογική ότι µπορούµε να υποσχόµαστε τα πάντα σε όλους, µπορούµε να επιφέρουµε επιµέρους ρυθµίσεις, όχι στην εφαρµογή
γενικών και απρόσωπων κανόνων, όπως θα ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της µεταρρύθµισης, αλλά µε τη λογική αυτή που
οδήγησε στον πολλαπλασιασµό των ελλειµµάτων. Γι’ αυτό και
ακούµε αυτές τις υποσχέσεις, ότι και θα αυξηθούν τάχα οι συντάξεις, όπως απέδειξε η κ. Αχτσιόγλου ήδη από την αναλογιστική
έκθεση, έχουµε µείωση της µέσης σύνταξης ήδη από τον επόµενο χρόνο, αλλά πέρα από την υπόσχεση ότι θα αυξήσουµε –
λέτε- τις συντάξεις, έχετε και την υπόσχεση ότι θα µειώσετε τις
εισφορές. Ε, δεν γίνονται ταυτόχρονα αυτά τα πράγµατα, δεν
µπορούν να γίνουν. Εποµένως, για όλους αυτούς τους λόγους
που σας προανέφερα, η αντιµεταρρύθµιση αυτή, έστω και µερική, έχει σαφές ταξικό πρόσηµο και κυρίως έχει αρνητικό πρόσηµο για το σύνολο της κοινωνίας.
Η τελευταία µου φράση είναι ότι στο µέλλον θα πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουµε την προστασία της εθνικής σύνταξης. Στην
αιτιολογική έκθεση του ν.4387/2016 σαφώς προσδιορίζεται ότι
η εθνική σύνταξη θα πρέπει να αντιστοιχεί στο όριο της φτώχειας, στο διάµεσο δηλαδή 60% του εισοδήµατος, όπως ορίζεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µπορέσαµε όµως λόγω της διαπραγµάτευσης µε τους τροϊκανούς να το ενσωµατώσουµε αυτό
ρητά στο κείµενο του νόµου. Θεωρώ λοιπόν ότι για το µέλλον,
αυτό θα πρέπει να είναι µια φροντίδα όλων, όσοι θέλουν να προστατεύσουν τους πιο αδύναµους.
Αυτά ήθελα να σας πω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ
για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο, επειδή τοποθετήθηκε ο κ. Κατρούγκαλος, ο
οποίος είναι ο εισηγητής και ο νοµοθέτης του νόµου, που σήµερα αλλάζει και θα παραµείνει στο παρελθόν. Πραγµατικά µένω
εντυπωσιασµένος. Κύριε Κατρούγκαλε, πήρατε τον λόγο και δεν
είπατε µία κουβέντα για την αντισυνταγµατικότητά του. Δεν είπατε τίποτα γι’ αυτά που το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε
πριν τρεις µήνες, σε συγκεκριµένα θέµατα. Αυτό οφείλατε να κάνετε σήµερα, έπρεπε να απολογηθείτε ενώπιον και της Βουλής
και της κοινωνίας για την αντισυνταγµατικότητα του νόµου σε
τέσσερα µείζονα ζητήµατα, που ουσιαστικά κάνουν το αφήγηµά
σας να καταρρεύσει και επιβεβαιώνουν ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση.
Πρώτον, δεν είπατε τίποτα για την αναλογιστική µελέτη που
ήρθε το Συµβούλιο της Επικρατείας και είπε είναι αντισυνταγµατικός ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, που εισηγείται ο κ. Κατρούγκαλος,
διότι δεν ήρθε µε αναλογιστική µελέτη. Τι λέτε για αυτό; Δεν
έπρεπε να απολογηθείτε σήµερα; Και βλέπετε σήµερα τη διαφορά, ότι έρχεται αυτή η Κυβέρνηση, ιστορικά πρώτη φορά, καταθέτει µαζί µε το νοµοσχέδιο, µε την ασφαλιστική της
µεταρρύθµιση αναλογιστική µελέτη και µελέτη του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου, δύο µελέτες.
Δεύτερον, δεν είπατε τίποτα για την αντισυνταγµατικότητα που
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φέρατε µε την περικοπή των επικουρικών συντάξεων. Και δεν
φτάνει ότι δεν είπατε τίποτα και δεν ζητήσατε κι ένα συγγνώµη
στους συνταξιούχους που κόψατε αυτές τις συντάξεις, που κρίθηκαν από το Συµβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγµατικές,
αλλά δεν είπατε και τι προτείνετε.
Στο τέλος-τέλος, έχω ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ -θα το πάµε
µέχρι τέλους σήµερα- να πει τι θα κάνει: Θα καταψηφίσει τις αυξήσεις των επικουρικών -που ψηφίζουµε σήµερα- ή µέσα από τη
γενική άρνηση του νοµοσχεδίου ουσιαστικά σηµατοδοτεί την ψήφιση σε µία αντισυνταγµατική λογική;
Τρίτον, δεν είπατε τίποτα για το ζήτηµα το οποίο αφορά στους
συντελεστές αναπλήρωσης. Σας είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι ο νόµος σας είναι αντισυνταγµατικός, γιατί λειτουργεί
ισοπεδωτικά, δεν κινητροδοτεί, όπως πρέπει να είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα, τη λογική του να είναι ελκυστικό γι’ αυτόν που
δουλεύει περισσότερα χρόνια να παίρνει περισσότερη σύνταξη.
Τι λέτε γι’ αυτό, κύριε Κατρούγκαλε; Είστε συνταγµατολόγος και
πήρατε τον λόγο και δεν είπατε µία κουβέντα για την κρίση της
αντισυνταγµατικότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Προσέξτε, θέλω να κάνω εποικοδοµητική συζήτηση, διότι εκπροσωπείτε και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, έχετε υποχρέωση
θεσµική.
Τέταρτον, είναι το ζήτηµα µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη λογική σας και είπε
ότι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται το ίδιο µισθωτοί και µη
µισθωτοί και µάλιστα µε το βάρβαρο 20%, και έρχεστε σήµερα
και υπερασπίζεστε εµµονικά αυτή την αντίληψη, η οποία ήταν
ισοπεδωτική. Και είδατε και στην πράξη της κοινωνίας, για κοιτάξτε στην κοινωνία την ίδια, κύριε Κατρούγκαλε: δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί, γεωργοί, αυτοαπασχολούµενοι, ενάµιση
εκατοµµύριο πληθυσµός, έχουν χαιρετίσει και έχουν αγκαλιάσει
τον δικό µας νόµο, την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, ενώ σε σας
έκαναν απεργία και ήταν στον δρόµο και τους λέγατε «κίνηµα
γραβάτας» όλους.
Δύο στοιχεία ακόµα: Είπατε κινδυνολογώντας ότι θα χάσουµε
λεφτά από αυτό που επιχειρούµε σήµερα. Χαίροµαι που έχετε
την ίδια αγωνία, γιατί στόχος όλων είναι να βελτιώσουµε τα οικονοµικά των ασφαλιστικών ταµείων. Προσωπική µου εκτίµηση
είναι ότι µετά την ανάδειξη αύριο της νέας πλατφόρµας του
ΕΦΚΑ όλα θα ανατραπούν και ελεύθερα πλέον όλοι οι ελευθεροεπαγγελµατίες, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, αυτοαπασχολούµενοι, θα δηλώνουν ελεύθερα και πιο ψηλά. Όµως την
περίοδο που φέρατε τον νόµο σας χάσαµε 400 εκατοµµύρια
ευρώ, από το 2016 στο 2017. Το έχετε λάβει υπ’ όψιν σας αυτό;
Το ξέρει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι από το 2016
στο 2017, ενώ ήµαστε σε ρυθµό µια έστω αναιµικής ανάπτυξης,
στο ταµείο των ελεύθερων επαγγελµατιών χάθηκαν 400 εκατοµµύρια ευρώ σε έναν χρόνο, λόγω του νόµου σας;
Όσον αφορά στην αδικία που δηµιουργείται πλέον µεταξύ µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων, πρέπει να σας πω ότι ναι,
συµφωνώ µαζί σας, αλλά δεν µπορείτε να το επικαλείστε εσείς
αυτό διότι ήταν µια µεγάλη αδικία που τη διορθώνουµε πραγµατικά και παρεµβαίνουµε µε το πλαφονάρισµα της υγείας, µε την
ενιαία εισφορά υγείας που, πλέον, δίνει µια ανάσα στους ελεύθερους επαγγελµατίες να επιλέγουν υψηλότερη κατηγορία και
θα παίρνουν υψηλότερη σύνταξη, αλλά µου κάνετε τώρα κριτική
για τους µισθωτούς;
Για ακούστε: Την ώρα που εµείς το παραδεχόµαστε, λέω ότι
ναι, δηµιουργείται µια ανισότητα, αλλά θα το διορθώσουµε και
ξεκινάµε από αυτόν τον χρόνο µε µείωση 0,90 των εισφορών και
µέχρι το 2023 θα πάµε µε άλλες 4,1 µονάδες στη µείωση του µη
µισθολογικού κόστους.
Εγώ, κύριε Κατρούγκαλε, πραγµατικά περίµενα σήµερα να έρθετε εδώ να πείτε µερικά πράγµατα και να δικαιολογήσετε την
πολιτική σας –αυτό θα έπρεπε-, να πείτε και να δικαιολογήσετε
και στον ελληνικό λαό την αντισυνταγµατικότητα του νόµου σας.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι οφείλατε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση να πείτε τι προτείνετε και πώς δικαιολογείτε τη γενική άρνηση του νόµου µέσα από την ονοµαστική που βάλατε στο
σύνολο επί του νοµοσχεδίου απέναντι στην υποχρέωση που
έχουµε ως Κοινοβούλιο να ευθυγραµµιστούµε µε την απόφαση
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του Συµβουλίου της Επικρατείας, της νοµιµότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να το θέσω στη
διακριτική σας ευχέρεια. Θέλω να αντιδράσω µετά την τοποθέτηση του Υπουργού -έχω δικαίωµα- αλλά επειδή θέλω να πω δυο
λόγια περισσότερα και θα φτάσω τα δυο - τρία λεπτά, εάν θέλετε
να προχωρήσετε τη διαδικασία, µπορώ να µιλήσω και σε λίγο.
Ό,τι πείτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα µου επιτρέψετε,
επειδή ζήτησε τον λόγο για ένα λεπτό ο κ. Κατρούγκαλος για να
απαντήσει στον κύριο Υπουργό, να του δώσω τον λόγο και αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο σε εσάς, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Κατρούγκαλε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Αγαπητέ, κύριε Υπουργέ, όπως
γνωρίζετε οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας έκριναν
συνταγµατικό τον πυρήνα της µεταρρύθµισης, τις αποφάσεις
αυτές και µάλιστα verbatim είναι ένα σύστηµα που αποκαθιστά
τη διαγεναϊκή δικαιοσύνη.
Ορθά αναφέρατε ότι υπάρχουν οι τέσσερις περιπτώσεις στις
οποίες υπήρξαν αντισυνταγµατικότητες. Η πρώτη απ’ αυτές
αφορά στις επικουρικές συντάξεις και στις περικοπές τους. Οι
επικουρικές συντάξεις δεν είναι στοιχείο πυρηνικό της µεταρρύθµισης. Δεν αφορούν στη µεταρρύθµιση, αλλά στις µνηµονιακές
υποχρεώσεις της εποχής, απόρροια του τρίτου µνηµονίου το
οποίο ψηφίστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία. Προσωπικά είµαι
ιδιαίτερα ευτυχής που αυτές οι περικοπές, οι οποίες δεν συναρτώνται σε καµµία περίπτωση µε τον πυρήνα της µεταρρύθµισης,
αναστράφηκαν. Δεν θα τις φέρναµε ποτέ εάν είχαµε επιλογή
ελεύθερων χεριών και δεν αφορούν καθόλου τα χαρακτηριστικά
της µεταρρύθµισης.
Ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης προσπάθησα να αποδείξω
προηγουµένως ότι ούτως ή άλλως ήταν υψηλότερα στα αντίστοιχα κλιµάκια, τα οποία συζητάµε σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο. Τα αρχικά ποσοστά αναπλήρωσης που είχαµε
προτείνει στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης στη τρόικα ήταν
πράγµατι υψηλότερα, µεγαλύτερα από αυτά που προτείνει η Κυβέρνηση στην περίπτωση αυτή, όµως, δεν έγιναν δεκτά στη
φάση της διαπραγµάτευσης, και ο βασικός µας σκοπός ήταν
τότε να προστατεύσουµε το εισόδηµα στο 90% των εργαζοµένων
και ακριβώς για αυτό τον λόγο δεχθήκαµε στο τέλος της διαπραγµάτευσης µια κλιµάκωση των ποσοστών που δεν εξασφάλιζε µεν τόσο υψηλές συντάξεις στα υψηλότερα µισθολογικά
κλιµάκια, δεδοµένου ότι θελήσαµε να προστατεύσουµε, ειδικά
εν όψει της συγκυρίας, την προστασία του εισοδήµατος της µεσαίας τάξης και των χαµηλόµισθων.
Προσωπικά δεν θεωρώ αρνητική εξέλιξη τη βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης, αλλά πρέπει η Κυβέρνηση να παραδεχθεί
ότι έγινε ακριβώς επειδή η εφαρµογή της µεταρρύθµισης και η
αναστροφή των ελλειµµάτων σε πλεονάσµατα δηµιούργησε τον
δηµοσιονοµικό χώρο για να µπορέσει να το κάνετε. Δεν θα µπορούσατε να το είχατε κάνει αν είχατε κληρονοµήσει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ έλλειµµα που κληρονοµήσαµε εµείς και την
αδυναµία να πληρώνουµε στην πραγµατικότητα συντάξεις στο
τέλος κάθε µήνα αν δεν παίρναµε τα λεφτά από το ΕΣΥ, γιατί
αυτό γινόταν πρακτικά µέχρι την εφαρµογή της ασφαλιστικής
µεταρρύθµισης.
Τέλος, για τα ελεύθερα επαγγέλµατα, για τις ειδικές ρυθµίσεις
προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες και γι’ αυτό που κρίθηκε
αντισυνταγµατικό: Δεν συµφωνώ µε αυτή την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, τη θεωρώ εσφαλµένη νοµικά. Αυτό που
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κρίθηκε αντισυνταγµατικό ήταν η απόλυτη αντιστοίχιση των ελεύθερων επαγγελµατιών µε τους µισθωτούς ως προς το ποσοστό
της εισφοροδοτικής ικανότητας. Ο κανόνας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης ήταν απλός, 20% πρέπει να δίνουµε στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Ταµείο από κάθε πηγή εισοδήµατος που αφορούσε στην
εργασία. Τη θεωρώ ορθή ρύθµιση. Θεωρώ λανθασµένη την αντίθετη εκδοχή από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτό δε σήµαινε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να εφαρµόσει αυτό που κάνει
τώρα, τη µεγάλη αδικία σε βάρος των πολλών, τη µεγάλη αδικία
σε βάρος των µισθωτών. Ήδη η κ. Αχτσιόγλου ως Υπουργός,
προβλέποντας ενδεχοµένως ότι µπορεί να προσανατολιζόταν
προς τα εκεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, είχε
τροποποιήσει τα ποσοστά εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί το σκεπτικό της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας ακόµα και αν εγώ δεν το
θεωρώ ορθό.
Όµως, νοµίζω ότι η πληρέστερη ανασκευή αυτών που λέει ο
κύριος Υπουργός δεν προέρχεται από εµένα, προέρχεται από το
προχθεσινό editorial της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» που είπε µε απλά
λόγια ξανά αυτό που λέω και εγώ, ότι φαίνεται να δίνονται δώρα
προς ορισµένους, δώρα που αποσταθεροποιούν µακροπρόθεσµα τη σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήµατος -αυτό λέει
η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»- και επιπλέον λέω και εγώ µε έναν τρόπο κοινωνικά άδικο που ξανά ωφελεί τους λίγους εις βάρος των πολλών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτή την στιγµή την
περίµενα περίπου πέντε χρόνια, αλλά ο συνάδελφος χτύπησε.
Περαστικά, χαίροµαι που είστε εδώ…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Χτύπησα, αλλά είµαι παρών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …και χθες το υπερασπίστηκα αυτό σε
συναδέλφους που έλεγαν ότι λείπετε.
Την περίµενα, γιατί έπρεπε να γίνει µια σύγκριση κάποτε µέσα
σε αυτή την Αίθουσα, για να ξέρει ο κόσµος που µας ακούει τι
ακριβώς λέµε µέχρι να έρθει ο κ. Κατρούγκαλος, η κ. Αχτσιόγλου
και ο κ. Τσακαλώτος που είναι άνθρωποι που δεν ήταν οι εµπνευστές ενός σχεδίου ασφαλιστικού νόµου που θα έρθει στη Βουλή
και θα διεκδικήσει πρωτοτυπία, βιωσιµότητα και ανταποδοτικότητα.
Σε ό,τι αφορά στα περί αντισυνταγµατικότητας, κύριε Κατρούγκαλε, sotto voce, πιο χαµηλά. Σας έκρινε το Συµβούλιο της
Επικρατείας µια σειρά από διατάξεις αντισυνταγµατικές και στον
δικό µου νόµο, στη χειρότερη εποχή, ούτε µισή δεν κρίθηκε, παρ’
ότι ελέγχθηκαν όλες. Και εσείς όταν έχετε την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, κύριε Βρούτση, να σας κάνει παρατηρήσεις
επί αντισυνταγµατικότητος πρέπει να κρατηθείτε πιο χαµηλά
όταν απευθύνεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Τώρα υπάρχουν τρία θέµατα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: … η τοποθέτησή µου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σε
εσάς, όταν σας λέει για την αντισυνταγµατικότητα. Να µε ακούτε,
κύριε συνάδελφε.
Υπάρχουν τρία θέµατα τα οποία επιτρέπουν συγκρίσεις, µε την
εισαγωγή, βέβαια, ότι µιλάµε για το δυσχερέστερο θέµα που αντιµετωπίζει η Ελληνική Δηµοκρατία µαζί µε όλες τις χώρες του
κόσµου, τουλάχιστον εκείνες που παράγουν το 90% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Οι µελέτες είναι συγκεκριµένες, είναι πρόσφατες. Τα
ασφαλιστικά συστήµατα έχουν χρέη χρηµατοδότησης, έχουν ελλείµµατα χρηµατοδότησης 13,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια και
συνεπώς το να κάνει κάποιος τον έξυπνο µε αυτό το διεθνές και
ελληνικό περιβάλλον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάντως όχι
χρήσιµο για τον λαό.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση των συνταξιούχων: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πολλοί άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται
αισθάνονται ακµαίοι και θέλουν να εργαστούν ή έχουν πολλές
ανάγκες -λόγω ανεργίας µελών της οικογένειας- και θέλουν να
εργαστούν για να ανταπεξέλθουν οικονοµικά. Σε αυτούς τους
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ανθρώπους, κύριε Κατρούγκαλε, για τους νέους συνταξιούχους
κάνατε 60% µείωση της σύνταξής τους όταν εργάζονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Από 50%.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στη δική µου ρύθµιση ξεχώριζα ανάµεσα στους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Έκανα διακρίσεις σε ό,τι αφορά στις περικοπές άνω των 1.000
ευρώ, για να συνεννοηθούµε και να µην λέω εγώ, εγώ και ο κ.
Κουτρουµάνης, γιατί ως πολιτικό δίδυµο εργαστήκαµε στις δυσκολότερες για την Ελλάδα συνθήκες µε ελλείµµατα της τάξεως
του 15,6% ετησίως και µε χρέη των ασφαλιστικών ταµείων προς
τα νοσοκοµεία και γενικότερα ελλείµµατα τάξεως δισεκατοµµυρίων.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήταν άδικη η
ρύθµισή σας και είναι άδικη και η παρούσα ρύθµιση η οποία πηγαίνει στην µείωση όλων ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση εισοδηµατική, δηλαδή επιπέδου σύνταξης, τα 1.000 ευρώ ή κάποιο άλλο
ποσό που θα καθόριζε η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα ακόµη λεπτό.
Σε ό,τι αφορά στις εισφορές: Συµφωνώ µε τη δική σας πρόταση και ως επαγγελµατίας ξέρω τι θα κάνω, ξέρω τι θα διαλέξω.
Όµως, έκανα χθες την επισήµανση ότι είναι προβληµατικά τα οικονοµικά µεγέθη για έναν άνθρωπο που θέλει να πληρώσει 560
ευρώ –σας το είπα και χθες, συνταξιοδοτείται, ελεύθερος επαγγελµατίας, αυτοαπασχολούµενος- και για να καλύψει αυτά τα
οποία έδωσε, όχι για να πάρει ανταπόδοση, για να «ρεφάρει» που
λέµε –και συγγνώµη για τον όρο- θέλει είκοσι χρόνια, στον άλλο
κόσµο, ενδεχοµένως, όχι στον παρόντα. Έχετε αυτή την αδυναµία.
Και τρίτον, σε ό,τι αφορά στις επικουρικές. Εδώ, κύριε
Υπουργέ –σας το είπα και χθες, δεν άκουσα ακριβώς όλη σας
την οµιλία- θα ήθελα να είχα µία σαφή εξήγηση γιατί περνάτε
στον ΕΦΚΑ το ενιαίο ταµείο που κάναµε εµείς για τις επικουρικές,
καταργώντας κάθε προοπτική για επαγγελµατική ασφάλιση, δηλαδή, καταργώντας τον δεύτερο πυλώνα. Είναι ανοικτό ερώτηµα,
σας περιµένει αυτό το ερώτηµα και δεν µπορώ να καταλάβω πώς
θα µου το εξηγήσετε, όχι τυπικά, ότι δεν καταργούνται, απλώς
περνάνε στον ΕΦΚΑ, αλλά ουσιαστικά µε κριτήριο ότι τα τέσσερα
επαγγελµατικά λειτουργούν διοικητικώς άψογα και τα πηγαίνετε
σε έναν ΕΦΚΑ –που ας το πω κοµψά και ευγενικά- έχει πολλά διοικητικά προβλήµατα.
Μου µένει ένα θέµα -δεν το προλαβαίνω, θα αναφερθώ σε
άλλη φάση της συνεδρίασης- για τα ποσοστά αναπλήρωσης, που
οι συγκρίσεις δείχνουν τους φίλους του λαού, όχι τα λόγια, οι
συγκρίσεις επί των νοµοθετηµάτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο, γιατί θέλω να
απαντήσω στον κ. Λοβέρδο στο σηµαντικό και κρίσιµο ερώτηµα
το οποίο έθεσε. Δυστυχώς, δεν συναντηθήκαµε στην Αίθουσα
δύο φορές την ώρα που ανέλυα από Βήµατος Βουλής το τι επιχειρούµε να κάνουµε, κύριε Λοβέρδο. Θέλω, λοιπόν, να επαναλάβω προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής ότι αυτό που κάνουµε
είναι η συνέχιση µιας προσπάθειας που ξεκίνησε από την κ. Πετραλιά, την Υπουργό της Νέας Δηµοκρατίας, συνεχίστηκε µε
εσάς µε το ΕΤΕΑ και τη συνένωση των επικουρικών ταµείων, διατήρησα και έκανα µε οικονοµίες κλίµακος διά µέσου του «ΗΛΙΟΥ»
και της ΗΔΙΚΑ ενοποιήσεις όλων των συστηµάτων, συνεχίστηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ µε την ενοποίηση των δεκατριών µόνο ταµείων
που υπήρχαν κάτω από τον ΕΦΚΑ και τώρα πλέον ολοκληρώνεται
αυτό το εγχείρηµα. Ολοκληρώνεται µε τη διοικητική, οργανωτική
και λειτουργική ενοποίηση µόνο, κάτω από το νέο e-ΕΦΚΑ που
θα γίνει ψηφιακός, των λειτουργιών των δύο ακόµη εναποµοινάντων ασφαλιστικών φορέων, του ΕΤΕΑΕΠ της επικουρικής και του
εφάπαξ.
Αυτό δεν εµποδίζει, κύριε Λοβέρδο, την αυτόνοµη παρουσία
του κάτω από την οµπρέλα του e-ΕΦΚΑ που θα δώσει και θα δη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

µιουργήσει: Πρώτον, οικονοµίες κλίµακος πολύ σηµαντικές. Θα
έχουµε εξοικονοµήσεις που θα φέρουν στη Βουλή µέσα από κτήρια που σταµατήσουν να ενοικιάζονται. Δεύτερον, θα ενισχύσει
το ανθρώπινο δυναµικό, τους υπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν
πλέον περισσότερες και αποτελεσµατικότητες δραστηριότητες
στην απονοµή των συντάξεων. Εξηγήθηκε χθες ότι για έναν συνταξιούχο που χρειαζόταν να βγάλει κάποιος από το εφάπαξ του
το επικουρικό και την κύρια σύνταξη, τώρα θα ασχολείται ένας
για έναν.
Και τρίτον, στο κρίσιµο ερώτηµα που θέτετε για τα επαγγελµατικά ταµεία, θέλω να πω ότι είµαι υπερασπιστής τους και εγώ
και η Νέα Δηµοκρατία. Το 2012 - 2014 σας θυµίζω ότι έσπρωξα
τέσσερα επαγγελµατικά ταµεία µε τη δηµιουργία τους. Είχαν
ανοίξει επί του Γιώργου Κουτρουµάνη ως Υπουργού και τώρα
σας ενηµερώνω ότι τον επόµενο µήνα µπαίνει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τα επαγγελµατικά ταµεία στο οποίο θέλω τη στήριξή
σας, αφού το υπερασπίζεστε. Θέλω τη στήριξή σας για τα επαγγελµατικά ταµεία τα οποία υπερασπιζόµαστε και είναι ο δεύτερος πυλώνας τον οποίο η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση και
εγώ προσωπικά υπερασπιζόµαστε σθεναρά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα
τα πρόσφατα εµπειρικά δεδοµένα, επαληθεύουν την υπόθεση
ότι η Νέα Δηµοκρατία ωθεί αποφασιστικά την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης,
των οργανισµών που διαχειρίζονται δηµόσια αγαθά όπως είναι
οι υδάτινοι πόροι, η ενέργεια, καθώς και τις προνοιακές παροχές.
Αυτό είναι πεντακάθαρο. Παράλληλα, εντατικοποιεί και ενισχύει
τους µηχανισµούς και τις πρακτικές πειθάρχησης και καταστολής, προκειµένου να στοχοποιήσει και να ελέγξει την κοινωνική
διαµαρτυρία. Είδαµε προχθές το αποτρόπαιο περιστατικό της
απειλής αστυνοµικού µε όπλο µέσα στην ΑΣΟΕΕ, καθώς και τα
τελευταία δραµατικά επεισόδια στα νησιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, το στέλεχός σας, ο Περιφερειάρχης κ. Μουτζούρης ήδη µουτζούρωσε
πολιτικά τον Πρωθυπουργό, αλλά και το σύνολό σας σε όλη την
Επικράτεια. Αυτό είναι το τελευταίο που θα µας στενοχωρούσε.
Εκείνο που µας στενοχωρεί είναι ότι το πρόβληµα είναι κοινωνικό
και πανελλήνιο και γι’ αυτό δεν αισθανόµαστε καθόλου ευχαριστηµένοι. Έχουµε καταθέσει την ψύχραιµη συµβολή µας σ’
αυτόν τον προβληµατισµό για την αντιµετώπισή του.
Βρίσκεστε όµως τώρα στην εξής δυσάρεστη συνθήκη. Επειδή
η κοινοβουλευτική δηµοκρατία βασίζεται στην αρχή της αντιπροσώπευσης και η ύπαρξή σας στην εξουσία εξαρτάται από τη
λαϊκή κυριαρχία, είστε αναγκασµένοι διαρκώς να παίζετε το παιχνίδι µε τον λύκο, που µεταµφιέζεται σε καλοπροαίρετη γιαγιά,
και την Κοκκινοσκουφίτσα. Όταν βρίσκεστε σε καθεστώς ασφαλείας, σε ακροατήρια που επιδέχονται αντίστοιχων ακουσµάτων
ή στους φιλικούς για εσάς δηµοσιογράφους, αισθάνεσθε άνετα
να οµολογείτε το ταξικό µίσος που έχετε για τα λαϊκά στρώµατα.
Αυτοχαρακτηρίζεστε ως σκληρά νεοφιλελεύθεροι, µιλάτε για
ασφαλιστικό Πινοσέτ, ζητάτε όλο και µικρότερο κράτος, ακόµη
εκφράζετε περηφάνεια και για πολιτικές Θάτσερ, όπως πρόσφατα κορυφαίος Υπουργός σας είπε στην τηλεόραση για το ποδόσφαιρο. Όταν όµως νοιώθετε ότι απευθύνεστε στο ευρύτερο
κοινωνικό σας και εκλογικό σας κοινό χωρίς διαµεσολάβηση,
τότε αναγκάζεστε να παίζετε κρυφτούλι µε τα ίδια σας τα πιστεύω. Και µε αυτή την έννοια πραγµατικά σας λυπούµαι.
Σχετικά µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, εµφανίζεστε
συνεχώς να αυτοαναιρείστε λογικά και να κακοποιείτε τα νοµικά
ζητήµατα που υπάρχουν. Αρχικά, στρέψατε όλο το προπαγανδιστικό σας ταλέντο εναντίον της ίδρυσης του ενιαίου φορέα
ασφάλισης, του ΕΦΚΑ, και εναντίον της σύνδεσης της εισφοράς
µε το εισόδηµα, προφανώς γιατί εισήγαγε ένα πιο κοινωνικά δίκαιο σύστηµα. Αυτή σας η αντίρρηση συντηρούσε για καιρό
ακόµη την οµολογία ενός από τους λόγους που δεν έκλεινε η
αξιολόγηση το 2014. Αδυνατούσατε να υλοποιήσετε διαρθρωτι-

10517

κές µεταρρυθµίσεις, µια από τις οποίες ήταν και ο ΕΦΚΑ. Η λειτουργία του όµως µετέτρεψε τα ταµεία του σε πλεονασµατικά
και έθεσε την αναγκαία συνθήκη να βγούµε από το µνηµόνιο, ενώ
το Συµβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε την ύπαρξή του. Δεν θέλατε να βοηθηθεί το φτωχό ταµείο του αγρότη που δυσκολεύεται
σε σχέση µε το πλεονασµατικό ταµείο και να είναι ενιαία για
όλους. Σήµερα όµως όχι µόνο δεν το αλλάζετε, αλλά οµνύετε
στο όνοµα του ενιαίου των ταµείων, για να εντάξετε σε αυτό και
την επικουρική ασφάλιση µε ένα και µόνο διακαή στόχο, για να
απαντήσω στο ερώτηµα που ετέθη από το ΚΙΝΑΛ. Θέλετε να κρύψετε την ενιαία ασφάλιση υπό τον ενιαίο φορέα, για να την καταργήσετε σε δεύτερη φάση.
Παραπληροφορείτε τον ελληνικό λαό, µαζί µε δήθεν άγνοια
κάποιων δηµοσιογράφων, ότι η σύνδεση της εισφοράς µε το εισόδηµα κρίθηκε αντισυνταγµατική και γι’ αυτό εισάγετε τις παλιές κλάσεις. Το Συµβούλιο της Επικρατείας λέει ακριβώς το
αντίθετο, ότι είναι συνταγµατική. Δεν έχετε εισφέρει πραγµατικά
πολιτικά επιχειρήµατα, ακριβώς γιατί δεν θέλετε αυτή τη σύνδεση. Μήπως δεν την θέλετε, γιατί καθίσταται έτσι βιώσιµη µία
βασική πτυχή του κοινωνικού κράτους;
Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντίθετη µε τη συνταγµατική αρχή της ανταποδοτικότητας την αρχική µας επιλογή το
2016 να προστατεύσουµε περισσότερο τα χαµηλότερα και µεσαία εισοδήµατα. Ήταν µία συνειδητή µας επιλογή τότε. Αµέσως
µετά, όταν αποκτήσαµε δηµοσιονοµική ελευθερία, ελαφρύναµε
και τα πιο µεγάλα. Και όµως, υπήρχε ισχυρή µειοψηφία του ανώτατου ακυρωτικού που έκρινε την αρχική µας πρόταση συνταγµατική -µίλησε και ο κ. Κατρούγκαλος- στηριζόµενη στην αρχή
της αλληλεγγύης, αρχή που άντλησε ερµηνευτικά από το Σύνταγµα και εµείς προτείναµε ως προτείνουσα αναθεωρητική πλειοψηφία να την καταστήσουµε ρητή επιλογή, αλλά την
καταψηφίσατε. Είµαστε περήφανοι γι’ αυτές µας τις προτάσεις,
για τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Σηµειωτέον ότι, µε νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, η κοινωνική αλληλεγγύη έχει
προβάδισµα έναντι της ανταποδοτικής αρχής. Εσείς, συµµορφούµενοι τελικά µε το δικαστήριο –γιατί εδώ είναι και Κοινοβούλιο και δεν µπορείτε να διασπείρετε νοµικές ανακρίβειες τις
οποίες επανέλαβε και ο Υπουργός νωρίτερα, φανατικός οπαδός
της διαστρέβλωσης, εµφανής λύκος µε αµφίεση γιαγιάς- µπορούσατε να αυξήσετε το ποσοστό αναπλήρωσης των µεγάλων
εισοδηµάτων είτε µειώνοντας τις εισφορές τους είτε αυξάνοντας
τις συντάξεις τους. Αντίθετα, επιλέξατε να µειώσετε το ποσοστό
αναπλήρωσης των µικρών, αυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές για το 85% των ελευθέρων επαγγελµατιών. Δίνετε αχρείαστα, χωρίς να σας δεσµεύει καµµία απόφαση -ευτυχώς
γράµµατα και νοµικά είναι γνωστά- τη δυνατότητα στα υψηλότερα εισοδήµατα να επιλέγουν ελεύθερα την κατώτερη ασφαλιστική εισφορά.
Αυτοί θα στραφούν στις φιλικές προς εσάς εταιρείες ιδιωτικής
ασφάλισης για να συµπληρώσουν τη σύνταξή τους χωρίς την κοινωνικά πιεστική ανάγκη της ανταπόδοσης και της αλληλεγγύης
των εισοδηµάτων και των γενεών. Αναφέρθηκε από την πλευρά
σας ότι αυτό θα τους κάνει φορολογικά ειλικρινείς. Πιστεύετε ότι
είναι αυτή σοβαρή φορολογική πολιτική; Μήπως δεν θέλετε να
υπάρχει µια ακόµα βασική πτυχή του κοινωνικού κράτους;
Δεν λάβατε υπ’ όψιν ούτε τα δίκαια αιτήµατα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, όπως να µην µειώσετε τις
επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ των ατόµων µε αναπηρία ή
να υλοποιήσετε τις συντάξεις αναπηρίας κατ’ εφαρµογήν του
νόµου Κατρούγκαλου ή να συµπεριλάβετε τους αναπήρους στην
απονοµή µειωµένης σύνταξης, αυτή που επιφυλάσσετε στους
συνταξιούχους εκλεκτούς µετακλητούς σας και τους έχετε συµπεριλάβει.
Κλείνω µε δυο λόγια για το «κίνηµα της γραβάτας» που αναφέρθηκε νωρίτερα από εκπροσώπους της ακροδεξιάς συνιστώσας της Νέας Δηµοκρατίας πριν από λίγο σε αυτήν την Αίθουσα.
Αφού ποδηγετήθηκε το σώµα των δικηγόρων από φιλικούς σας
δικηγορικούς συλλόγους υπό τη δική σας υποκίνηση σε µια εξοντωτική αποχή εξάµηνης διάρκειας, δηµιουργήσατε προσδοκίες
για κάτι καλύτερο από έναν νόµο ήδη που διατήρησε στο επάγγελµα χιλιάδες νέους επιστήµονες.
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Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες όµως είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, πολύ αυστηροί στα νούµερα.
Έχουν ήδη µετρήσει το κόστος που τους στοίχισε εκείνος ο επαναστατικός οίστρος των µεγάλων γραφείων και περίµεναν αλλαγές τις οποίες γνωρίζουν να υπολογίζουν µε ακρίβεια
υποδιαστολής. Βέβαια, οι δικηγορικοί σύλλογοι ήταν το µόνο
συνδικαλιστικό όργανο -για να απαντήσω και στον κύριο
Υπουργό- που δεν συµµετείχε στην πρόσφατη γενική απεργία
για το ασφαλιστικό. Αυτό αποδεικνύει την εξάρτηση που έχουν
από την Κυβέρνησή σας. Όµως αυτό δεν θα σταθεί εµπόδιο στη
γενική δυσαρέσκεια από τα αυξηµένα βάρη που επιφυλάσσετε
στο µεγαλύτερο µέρος.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο πυρήνας της ένστασης στον νεοφιλελεύθερο τρόπο του σκέπτεσθαι
είναι ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν λιγότερους πόρους από
τους άλλους χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας κοινωνικών κανόνων δεν έχουν ακριβοδίκαιες ευκαιρίες να ικανοποιήσουν τις προτιµήσεις τους. Μπορεί η προσωρινά
απροσπέλαστη πολλές φορές πραγµατικότητα να µην επέτρεψε
σ’ εµάς που πιστεύουµε στην κοινωνική δικαιοσύνη να επιφέρουµε περισσότερες ανακουφιστικές τοµές για τους ανθρώπους
αυτούς. Μας κατηγορείτε τότε γιατί παραβιάζουµε τις αρχές
µας. Είναι το δικό σας άγος που κουβαλάτε. Φέρνετε σε σύγχυση
τις συνειδήσεις σας, όπως µε την κοινωνική ασφάλιση όλη την
περίοδο αυτή. Στην επιστήµη της ψυχολογίας αυτό ονοµάζεται
προβολή, όταν το άτοµο αποδίδει σε κάποιο άλλο ιδιότητες που
αρνείται για τον εαυτό του και αυτό συνιστά αµυντικό µηχανισµό.
Σε αυτήν ακριβώς τη θέση είσαστε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Υπουργό, τον κ.
Μηταράκη, για την τροπολογία που έχει καταθέσει και αµέσως
µετά στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, την κ. Γεννηµατά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό
185 και ειδικό 30. Λόγω της επανασύστασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, µε αυτήν την τροπολογία συστήνεται
τεχνική υπηρεσία στο Υπουργείο, ενοποιούνται µικρότερες υπηρεσιακές δοµές που ήδη υπάρχουν στο Υπουργείο, στελεχώνεται
η υπηρεσία, ορίζεται η δηµιουργία τεχνικού συµβουλίου για να
µπορεί να επιβλέπει έργα που απαιτούνται από το Υπουργείο µε
έναν τρόπο ώστε να µπορούµε να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί
στο έργο µας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαχείριση του προσφυγικούµεταναστευτικού από την Κυβέρνηση είναι ένα ολοστρόγγυλο
µηδενικό και το κυβερνητικό αλαλούµ συνεχίζεται.
Αποτύχατε, κύριοι της Κυβέρνησης. Κι εγώ αναρωτιέµαι: Πού
είναι οι άριστοι; Πού είναι εκείνες οι «βαριές» σας µεταγραφές;
Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι µε τη βία, τις συγκρούσεις,
τον αυταρχισµός, τις επιτάξεις και τα ΜΑΤ δεν λύνετε το πρόβληµα των νησιών, απλά δηµιουργείτε νέα κρίση. Ήδη επί των
ηµερών σας έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι εγκλωβισµένοι. Και θα
πρότεινα την πολιτική πυγµή να τη δείξετε στην Ευρώπη, εκεί
που είστε άφωνοι, πρόθυµοι και δεδοµένοι, και όχι στους απελπισµένους και αγανακτισµένους νησιώτες.
Με την πολιτική και τις δεσµεύσεις Τσίπρα, που προσδέθηκε
στο άρµα της κ. Μέρκελ και παρέδωσαν τα κλειδιά του µεταναστευτικού-προσφυγικού στον Ερντογάν, λύση δεν υπάρχει. Τι κάνετε σήµερα; Μετατρέπετε ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα σε εθνική
τραγωδία και τα νησιά µας σε αποθήκες ψυχών. Μνηµείο ανικανότητας και αναποτελεσµατικότητας. Αφήστε, λοιπόν, τους εγωισµούς και τον αυταρχισµό, γιατί η ύβρις φέρνει τη νέµεση. Τα
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πρωτοφανή αυτά γεγονότα συγκρούσεων και βίας, επιτέλους,
πρέπει να σας συνετίσουν. Αποσυµφορήστε τα νησιά εδώ και
τώρα και αλλάξτε πολιτική.
Οι δικές µας προτάσεις, που εγκαίρως έχουµε καταθέσει και
από αυτό το Βήµα, είναι πάντα στο τραπέζι και επιµένουµε και
είµαστε εδώ. Είναι σοβαρότατο ζήτηµα εθνικής σηµασίας και
απαιτεί εθνική συνεννόηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και έρχοµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο ασφαλιστικό
που συζητούµε σήµερα και διαβάζω δυο-τρεις γραµµές: «Το
υπάρχον σύστηµα εξαντλεί τα όριά του. Το σύστηµα είναι άδικο.
Είναι αµφίβολο αν είναι βιώσιµο. Θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα». Δεν
είναι δικά µου λόγια. Αυτά είναι τα περσινά λόγια του κ. Μητσοτάκη. Εξαγγελίες και υποσχέσεις που φέτος ως Πρωθυπουργός
τις πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, για να ακολουθήσει πιστά
και στο ασφαλιστικό τον δρόµο ακριβώς που είχε χαράξει νωρίτερα ο κ. Τσίπρας, όπως πράττει και στην οικονοµία και στο µεταναστευτικό-προσφυγικό, όπως είπα νωρίτερα, και στα εθνικά
µας ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Δεν καταργείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, τον περιβόητο νόµο
Κατρούγκαλου. Απλά του κάνετε µακιγιάζ. Ο νόµος ζει και βασιλεύει. Απλά αλλάζει όνοµα και πλέον µπορούµε εύκολα να τον
ονοµάσουµε νόµο Κατρούγκαλου – Βρούτση. Όποιος ακόµα έχει
αµφιβολίες γι’ αυτό, δεν έχει παρά να διαβάσει την πρόσφατη
γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα
καταλάβει ότι απλά οι διατάξεις προσαρµόζονται στις αποφάσεις
του Σ.τ.Ε.. Δεν πρόκειται για ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Τι θα πράξει το Κίνηµα Αλλαγής; Εµείς µένουµε πιστοί στις
προεκλογικές µας εξαγγελίες. Είχαµε δηλώσει ήδη στη Βουλή
ότι ο νόµος Κατρούγκαλου δεν διορθώνεται, καταργείται. Καταψηφίσαµε τον νόµο Κατρούγκαλου, καταψηφίζουµε και τον νόµο
Κατρούγκαλου – Βρούτση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι πραγµατικά γίνεται µε τον νόµο
της Κυβέρνησης; Πρώτον, µειώνονται οι συντάξεις. Επιχειρείται
«ξέπλυµα» και εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, αντί της κατάργησης, που µειώνει το συνολικό ύψος των συντάξεων σηµαντικά, περίπου 15%, γιατί ουσιαστικά διατηρούνται τα χαµηλά
ποσοστά αναπλήρωσης που περιέχει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Αν εφαρµοζόταν ο νόµος του ΠΑΣΟΚ του 2010, η σύνταξη ενός ασφαλισµένου µε τριάντα πέντε έτη και συντάξιµης
µηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ, θα ήταν 873 ευρώ. Με τον νόµο
Κατρούγκαλου µειώνεται στα 780 ευρώ. Καταθέτω τον συγκριτικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Δεύτερον, ανοίγει ο δρόµος για την κατάργηση των κλάδων
επικούρησης και εφάπαξ. Με την πρόβλεψη για ενσωµάτωση του
ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ εξαφανίζεται η προοπτική ανάπτυξης των
επαγγελµατικών ταµείων. Ανοίγει ο δρόµος για την καθιέρωση
ενός αµιγώς κεφαλαιοποιητικού συστήµατος και την αφαίρεση
του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Τρίτον, η προσαρµογή στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. γίνεται µε τη
λογική «παίρνουµε από το ένα χέρι για να µοιράσουµε δήθεν στο
άλλο». Γιατί η µικρή αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης, για
όσους έχουν πάνω από τριάντα, τριάντα δύο έτη ασφάλισης,
ισχύει µόνο για εξήντα πέντε χιλιάδες ασφαλισµένους. Για τους
άλλους πεντακόσιες χιλιάδες αυτής της κατηγορίας θα συµψηφίζεται η αύξηση µε την αντίστοιχη µείωση της προσωπικής τους
διαφοράς. Πρόκειται για πάγωµα, όχι αύξηση των συντάξεων
αυτών, για πολλά χρόνια. Μέχρι, δηλαδή, να µηδενιστεί η διαφορά.
Εφαρµόζεται η απόφαση του Σ.τ.Ε. για την αύξηση των επικουρικών. Αλλά µικρό το όφελος για ανθρώπους που είδαν τη
σύνταξή τους να µειώνεται κατά 50% από την 1-1-2016. Και το
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χειρότερο; Οι µικροπαρεµβάσεις αυτές γίνονται µε απαράδεκτους συµψηφισµούς ποσών, που ούτως ή άλλως προορίζονταν
γι’ αυτούς ακριβώς τους ίδιους τους συνταξιούχους. Μείωση,
λοιπόν, των συντάξεων, ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της
ασφάλισης και κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η
κατάσταση όσο κι αν οι «παπαγάλοι» της Κυβέρνησης επιχειρούν
να την εξωραΐσουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κυβερνητική παρέµβαση στο
ασφαλιστικό αποπνέει τη βαθιά συντηρητική λογική της Νέας Δηµοκρατίας. Απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για κατώτερο όριο ή κατώτερο εγγυηµένο εισόδηµα για τους συνταξιούχους.
Αποµακρύνεται κάθε προοπτική καταβολής δέκατης τρίτης κανονικής σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Διατηρεί ουσιαστικά τις αδικίες που δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου
για τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, αλλά και για τις συντάξεις των οµογενών από την Αλβανία και τον Πόντο. Ακόµα και
εκείνη η πολυδιαφηµισµένη µικρή µείωση των εισφορών γίνεται
εις βάρος των ανέργων από τους πόρους του ΟΑΕΔ που προορίζονταν για τα προγράµµατα απασχόλησης και ιδιαίτερα για
τους νέους ανθρώπους.
Εµείς δεν µένουµε µόνο στις διαπιστώσεις. Προχωρήσαµε σε
πράξεις. Καταθέσαµε τροπολογία της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας που προβλέπει την επαναχορήγηση κανονικής δέκατης
τρίτης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
…τη θεσµοθέτηση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για
τους συνταξιούχους, καθώς και το νέο ΕΚΑΣ, την άρση των αδικιών για τους συνταξιούχους αναπηρίας και χηρείας, την κατάργηση των εισφορών υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης στις
επικουρικές συντάξεις, την επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών στο δηµόσιο και ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία και την κατάργηση µείωσης της εθνικής σύνταξης των οµογενών από την
Αλβανία και τον Πόντο.
Καλούµε την Κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή και τα κόµµατα να τη στηρίξουν. Όλοι θα κριθούµε από τη στάση µας αυτή
απέναντι στους πολίτες. Οι παρεµβάσεις του κράτους, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούν να αφορούν µονάχα τους λίγους
και ισχυρούς.
Και έρχοµαι στο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Είχα, δυστυχώς, την ευκαιρία να διαπιστώσω
σε πρόσφατη επίσκεψή µου, τις πολύ δύσκολες συνθήκες που
επικρατούν στις υπηρεσίες του: µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, απαράδεκτες ελλείψεις στο αναγκαίο λογισµικό για έκδοση
συντάξεων και µάλιστα για ιδιαίτερα ευαίσθητες κατηγορίες. Οι
καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων δηµιουργούν καταστάσεις ντροπής και απίστευτη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Οι
ευθύνες των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγµατικά µεγάλες, αλλά δεν µπορεί να αποτελούν άλλοθι, ιδιαίτερα όταν επιλέγετε να ακολουθείτε ακριβώς τον ίδιο δρόµο, επαναλαµβάνοντας στοιχεία που τα λένε όλα. Στις 21-12-2018 οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις ήταν εκατόν δύο χιλιάδες εννιακόσιες.
Στις 31-12-2019 οι εκκρεµείς συντάξεις ήταν εκατόν πενήντα µία
χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε, δηλαδή κατά 50% αυξηµένες. Και ακόµα, δεν υπάρχει ενιαίος κανονισµός παροχών και
ασφάλισης µεταξύ των οκτώ ταµείων που έχουν συγχωνευτεί σε
ένα. Είναι ώρα αυτό το αίσχος να σταµατήσει. Να ενισχυθεί ο
ΕΦΚΑ µε προσωπικό, µε σύγχρονες υποδοµές και βέβαια, µε
έναν ενιαίο κανονισµό παροχών και ασφάλισης. Να εκδοθούν το
ταχύτερο δυνατό οι συντάξεις που εκκρεµούν. Αυτό είναι κανονικότητα: η αποτελεσµατικότητα. Όλα τα άλλα είναι λόγια του
αέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα χάνεται µία ακόµα ευκαιρία. Μία ευκαιρία για µια πραγµατική µεταρρύθµιση, µία ευκαιρία να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί –κόµµατα, εργοδότες,
εργαζόµενοι, φορείς- ένα δίκαιο και βιώσιµο σύστηµα µε έναν
ορίζοντα µακροπρόθεσµο. Όµως, για εµάς, για το Κίνηµα Αλλαγής, το θέµα δεν κλείνει. Γιατί είναι βέβαιο ότι αυτό το σχέδιο θα
οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα και θα απαιτηθούν νέες παρεµβάσεις.
Και επαναλαµβάνω ότι είναι αναγκαίος όσο ποτέ ο εθνικός διάλογος για να πετύχουµε τον στόχο µας. Και ο στόχος µας είναι
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διπλός: δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για τους συνταξιούχους και
διασφάλιση του µέλλοντος για τη νέα γενιά της πατρίδας µας.
Αυτό, όµως, όπως έχω πολλές φορές τονίσει, προϋποθέτει
τρεις µεγάλες παραδοχές. Η πρώτη ότι στη χώρα θα προκαλέσουµε αναπτυξιακή έκρηξη µε νέες επενδύσεις, καινοτοµίες και
νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάντα για µας το πρώτο µας
µέληµα. Γι’ αυτό µιλάµε για ρήτρες απασχόλησης σε κάθε σύµβαση του δηµοσίου µε ιδιώτες, γι’ αυτό φωνάζουµε ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν µπορούν να αφορούν µερίσµατα και
κέρδη επιχειρήσεων, αλλά τις επενδύσεις, την καινοτοµία και τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δεύτερον, θα αντιµετωπίσουµε δραστικά τη δηµογραφική
κρίση. Απειλεί το µέλλον µας. Πότε επιτέλους θα το καταλάβουµε; Ψηφίσαµε κάποιες διατάξεις που είναι σε θετική κατεύθυνση. Όµως, δεν αρκούν. Είναι πάρα πολύ λίγες. Πρέπει να
δούµε το πόρισµα της επιτροπής για το δηµογραφικό που συστήθηκε µετά από πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και σας υπενθυµίζω ότι έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση νόµου µε πρώτο βήµα τη χορήγηση στο ζευγάρι 200 ευρώ
τον µήνα για τρία χρόνια για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, επιπλέον των άλλων επιδοµάτων, όχι ανταγωνιστικά.
Τρίτη παραδοχή ότι θα φέρουµε νέους πόρους στο σύστηµα.
Έχουµε δείξει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την πρότασή
µας για το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, που έγινε και νόµος του
κράτους, από πού µπορούν να αντληθούν νέοι πόροι για το
ασφαλιστικό σύστηµα, όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να καταργηθεί το υπερταµείο της υποτέλειας και
να µετατραπεί σε Ταµείο Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας,
των υδρογονανθράκων και του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Από τα έσοδά του µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε το ασφαλιστικό και να δώσουµε κίνητρα για επενδύσεις, αλλά και για περιβαλλοντικές δράσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παράταξή µας είναι εκείνη που
στηρίζει τον δηµόσιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, που
οδήγησε σε αξιοπρεπείς συντάξεις και θεσµοθέτησε το ΕΚΑΣ. Η
παράταξή µας είναι εκείνη που προχώρησε στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που αφορούν το ασφαλιστικό: την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τον ΕΟΠΥΥ,
την ενοποίηση των επικουρικών. Η παράταξή µας είναι αυτή που
απέδειξε µε τον ν.3863/2010 ότι µπορούµε στην πράξη να συνδέσουµε την αναγκαία ανταποδοτικότητα των εισφορών µε τη
στήριξη των ασθενέστερων, να εξασφαλίσουµε έτσι και τη βιωσιµότητα του συστήµατος.
Εµείς συνεχίζουµε στον ίδιο δρόµο, ανοιχτοί πάντα σε νέες αλλαγές που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών. Ένα
µόνο δεν διαπραγµατευόµαστε: την ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα δηµόσιο, κοινωνικό, ασφαλιστικό σύστηµα που εγγυάται την αξιοπρέπεια σε όλους τους πολίτες. Και θα
αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για να γίνει αυτό πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αιθούσης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και
δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σήµερα η Βουλή συζητά για κάτι που άµεσα θα σας αφορά σε
πενήντα χρόνια, όπως υπολογίζω: για τις συντάξεις.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελπίζω να µην απελπιστούν τα
παιδιά µε το νέο ασφαλιστικό που έρχεται και να προλάβουν να
βγουν και στη σύνταξη.
Από την αρχή της διακυβέρνησής σας, είχαµε παρατηρήσει τα
ανησυχητικά σηµάδια αποσάθρωσης του κοινωνικού κράτους και
κατεδάφισης όλων των θετικών διατάξεων που είχε φέρει η κυ-
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βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Τις τελευταίες µέρες, όµως, παρακολουθούµε την αποκορύφωση των λανθασµένων πολιτικών σας µέσα από το χάος στα
νησιά, την αστυνοµική αυθαιρεσία στα ελληνικά πανεπιστήµια,
την ανασφάλεια στον τοµέα της υγείας και το νέο ασφαλιστικό
σας νοµοσχέδιο, για το οποίο επαίρεστε, χωρίς να καταλαβαίνουµε το γιατί.
Όλα αυτά τα χρόνια, αντιπολιτευτήκατε µε σήµα κατατεθέν το
κακό ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ και τάζατε ότι η επόµενη µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό θα αποτελούνταν από µειωµένες εισφορές προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυξήσεις
συντάξεων και διατήρηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Ξεκινώντας από τις εισφορές, βλέπουµε ότι υπάρχουν αυξήσεις για το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών και η κατώτατη
εισφορά από τα 185 ευρώ ανεβαίνει στα 220 ευρώ.
Η αύξηση συνοδεύεται από την επαναφορά του συστήµατος
των κλάσεων. Η σύνδεση των εισφορών µε το εισόδηµα αποτελούσε µια πολιτική επιλογή για να µοιραστούν τα βάρη της κοινωνικής ασφάλισης ισότιµα και ανάλογα µε τις δυνατότητες του
κάθε πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Επαναφορά των κλάσεων σηµαίνει ότι ο καθένας θα µπορεί να
επιλέξει σε ποια κλάση θα µπει και άρα, ποια θα είναι η συµβολή
του στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Η επιλογή αυτή είναι καθαρά µεροληπτική. Κατ’ αρχάς, ευνοεί
τα µεγάλα εισοδήµατα, τα οποία θα µπορούν να πληρώνουν µικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, ακόµα και της χαµηλότερης
κλάσης. Έτσι, δεν θα συνεισφέρουν σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους, αλλά ίσως να στρέψουν τα συγκεκριµένα ποσά προς
την ιδιωτική ασφάλιση.
Με αυτήν την επιλογή, η Κυβέρνηση καταφέρνει να έχει «µε
έναν σµπάρο δυο τρυγόνια». Από τη µία, να µην αναγκάζει τους
έχοντες να πληρώνουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και από
την άλλη, να αφαιρεί πόρους από την κοινωνική ασφάλιση. Άλλωστε, η απαξίωση και υπονόµευση του δηµόσιου συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης είναι βασική στόχευση της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας.
Το παζλ, βεβαίως, συµπληρώνεται µε τις µειώσεις στις συντάξεις. Η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού του 2020 για τις
συντάξεις είναι µειωµένη κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ βαίνει
µειούµενη µέχρι το 2040.
Η βασική και οριζόντια µεταβολή είναι η οριστική κατάργηση
της δέκατης τρίτης σύνταξης προς τους συνταξιούχους. Επρόκειτο για µια επιπλέον σύνταξη για συντάξεις έως 500 ευρώ και
αναλογικά κατανεµηµένη για τις υπόλοιπες. Το µέτρο αυτό να
θυµίσουµε το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το στήριξε και η
Νέα Δηµοκρατία.
Οι µόνες αυξήσεις που φέρνετε αφορούν νέους συνταξιούχους, δηλαδή µετά τον νόµο του 2016, µε τριάντα χρόνια ασφάλισης, ενώ οι αυξήσεις στις επικουρικές αφορούν µόνο τους
παλαιούς συνταξιούχους µε άθροισµα κύριας και επικουρικής
πάνω από 1300 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, ένας στους δέκα συνταξιούχους θα δουν µια µικρή αύξηση και δέκα στους δέκα µια
µεγάλη περικοπή µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Μετά το 2012, λοιπόν, και την πρώτη περικοπή της δέκατης
τρίτης σύνταξης, ο ίδιος Υπουργός την ξανακόβει το 2020 σε µία
περίοδο χωρίς µνηµόνια.
Κύριε Υπουργέ, σε ερώτησή µου µε αριθµό πρωτοκόλλου
2462/6-12-2019 σας έχουµε θέσει µαζί µε πολλούς συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ το πρόβληµα που υπάρχει στον υπολογισµό των ειδικών περιπτώσεων συντάξεων, δηλαδή, των παράλληλα ασφαλισµένων, των διαδοχικών συντάξεων και των µετατροπών
συντάξεων από αναπηρίας σε γήρατος. Το πρόβληµα έχει προκύψει λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του λογισµικού υπολογισµού των συντάξεων. Όπως καταλαβαίνετε, το θέµα αφορά
πολλούς συµπολίτες µας και δεν µπορείτε να απαξιοίτε και να
µην απαντάτε στην ερώτησή µας µετά από τόσο καιρό.
Σας ξαναρωτώ: Πότε θα λύσετε αυτό το σοβαρό πρόβληµα
που ταλαιπωρεί πολλούς συµπολίτες µας;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιστρέφοντας στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να τονίσω ότι οποιαδήποτε ασφαλιστική µεταρρύθµιση ή αλλαγή στις συντάξεις θα
πρέπει να συνοδεύεται από ένα συγκροτηµένο πλαίσιο για την
εργασία. Μάλιστα, η λογική λέει ότι πρώτα φτιάχνεις τον εργασιακό βίο της χώρας, µειώνεις την ανεργία, υπερασπίζεσαι τα εργασιακά κεκτηµένα, ώστε αυτά να αποδώσουν και µετά,
ασχολείσαι µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις συντάξεις.
Εσείς καταργήσατε µέχρι και τη λογική. Με τις επιλογές σας
στα εργασιακά αυτούς τους επτά µήνες διακυβέρνησης πλήξατε
καίρια και το ασφαλιστικό. Υποβαθµίσατε το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας. Δείξατε εύνοια στους συστηµατικούς παραβάτες και
κλείσατε το µάτι στις µεγάλες επιχειρήσεις για να προβούν σε
καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων, βάζοντας βόµβα και στα
θεµέλια του ασφαλιστικού.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, θα αναφερθώ στην περίπτωση του
καζίνο της Θράκης.
Την περασµένη Δευτέρα, η διεύθυνση του καζίνο έστειλε επιστολές σε ογδόντα περίπου εργαζόµενους από την περιοχή της
Ξάνθης και τους ενηµέρωσε ότι θα περικόψει µια σειρά από επιδόµατα που έχουν κερδηθεί µέσω επιχειρησιακών συλλογικών
συµβάσεων εργασίας από το 2003 έως το 2010. Οι περικοπές ξεκινούν από 10% έως 35% και η µέση µείωση ανά εργαζόµενο
υπολογίζεται περίπου στο 20%.
Η παράνοµη µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων, σε συνδυασµό µε τη µη καταβολή της µισθοδοσίας τους οδηγεί αυτούς
και τις οικογένειές τους σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονοµική θέση.
Παράλληλα, η µη τήρηση της τυπικής διαδικασίας διαβούλευσης
µε τους εργαζόµενους αποτελεί αυθαιρεσία και περιφρόνηση
προς το συνταγµατικό δικαίωµα του συνδικαλίζεσθαι. Επίσης, η
µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων επιφέρει αυτόµατα και
µείωση των εισφορών στον ΕΦΚΑ.
Τον Οκτώβριο του 2019, η Κυβέρνησή σας κατάργησε τη διάταξη του ν.4512/2018, όπου σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στα καζίνο πέραν των
τριάντα ηµερών, ανακαλείτο η άδεια του καζίνο για διάστηµα δύο
µηνών.
Η µοναδική τέτοια περίπτωση ήταν αυτή του καζίνο Θράκης,
στο οποίο συνεχίζεται να µην καταβάλλεται η µισθοδοσία. Και
εδώ, αναρωτιόµαστε: Για ποιον λόγο αυτή η προνοµιακή µεταχείριση προς τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία;
Τις τελευταίες ηµέρες διαβάζουµε στον Τύπο ότι το Υπουργείο
Εργασίας θα νοµοθετήσει διάταξη για κούρεµα οφειλών προς
τον ΕΦΚΑ. Η διάταξη θα περιλαµβάνει και τους ιδιοκτήτες καζίνο
που για δεκαετίες δεν κατέβαλαν τις εισφορές στον ΕΦΚΑ; Αν
ναι, τι θα πείτε για αυτό σε όσους στερήθηκαν για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους;
Κλείνω, λέγοντας ότι το σηµερινό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
που φέρατε στη Βουλή υποστηρίζετε ότι θα είναι βιώσιµο έως το
2070. Πιστεύετε αλήθεια ότι οι περικοπές µισθών και η αύξηση
των ελαστικών µορφών απασχόλησης, θα µπορέσουν να στηρίξουν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος;
Εµείς πιστεύουµε ότι τόσο η δίκαιη κατανοµή των βαρών όσο
και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών και η στήριξη της εργασίας µπορούν να κάνουν βιώσιµο το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, δείχνετε να µην
επιδιώκετε τη βιωσιµότητα του, αλλά τη βούλησή σας να το καταστρέψετε και να ανοίξετε την πόρτα της ιδιωτικής ασφάλισης,
όπως το κάνατε µε την παιδεία και την υγεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Η Βουλή των Ελλήνων-οι σταθµοί
µιας διαδροµής σχεδόν διακοσίων ετών» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής δεκαοχτώ µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Ράλλειο Γυµνάσιο Θηλέων Πειραιά.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός για να τοποθετηθεί για κάποιες τροπολογίες.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω πως κάνω αποδεκτές ως Υπουργείο Εργασίας
δύο τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία είναι µε αριθµό πρωτοκόλλου 181 και ειδικό 26. Η δεύτερη είναι µε γενικό αριθµό 185
και ειδικό 30. Είναι υπουργικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει η κ. Σία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ειπωθεί πολλά αυτές τις
ηµέρες. Η εισηγήτριά µας, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, άλλοι οµιλητές από την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, ο κ.
Κατρούγκαλος σήµερα το πρωί εξέθεσαν τον προβληµατισµό
µας απέναντι σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν θα σταθώ λοιπόν πάρα
πολύ. Απλώς, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Βρούτσης από την πρώτη ηµέρα, ότι πρόκειται για ένα ιστορικό νοµοσχέδιο που δηµιουργεί ρήξη και τοµή.
Και εγώ θέλω να ρωτήσω: Πού έγκειται η τοµή; Και κυρίως πού
έγκειται ο ιστορικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου; Αν πάρουµε
το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας στην ιστορία του θα
δούµε τις παθογένειες που είχε αυτό το σύστηµα, παθογένειες
πελατειακού χαρακτήρα, αναλγησίας, ταξικής µεροληψίας, που
οδήγησαν και στην καταστροφή των ταµείων, µαζί βέβαια µε την
µνηµονιακή πολιτική περικοπών των συντάξεων, PSI στα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ..
Θέλω µόνο να υπενθυµίσω ένα πράγµα το οποίο δεν ακούγεται
σχεδόν ποτέ σε αυτήν τη χώρα. Στις στιγµές της µεγαλύτερης
ανάπτυξης της χώρας, το ταµείο ανεργίας ήταν το χαµηλότερο
που υπήρχε σε όλη την Ευρώπη. Αν αυτό δεν δείχνει αναλγησία
απέναντι στους αόρατους και τους περιθωριοποιηµένους της
κοινωνίας, τότε τι δείχνει;
Ένα ασφαλιστικό σύστηµα για να είναι τοµή πρέπει να εξασφαλίζει µακροχρόνια βιωσιµότητα, γιατί µέσα από αυτή εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και ο αναδιανεµητικός
χαρακτήρας του συστήµατος του ασφαλιστικού, κυρίως, όµως,
η διαγενεακή λαϊκή αλληλεγγύη και πρέπει να επιµένουµε πάρα
πολύ σε αυτό.
Αυτό προϋποθέτει µερικά πράγµατα για να έχει βιωσιµότητα
το σύστηµα µακροχρόνια. Προϋποθέτει µοντέλο ανάπτυξης, φορολογικό σύστηµα, µηχανισµούς αναδιανοµής του πλούτου, πολιτικές για καταπολέµηση της ανεργίας, πολιτικές για την
προστασία του εργασιακού βίου και αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Πείτε µου στους επτά µήνες Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Υπουργείου σας, κύριε Βρούτση, ποιες από αυτές
τις αιτίες αντιµετωπίζονται; Όχι µόνο δεν αντιµετωπίζονται, αλλά
είναι αυτές οι αιτίες που ενισχύονται και που οδηγούν στην υπονόµευση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Όχι
µόνο είναι ταξικά µεροληπτικό το σύστηµά σας, το ασφαλιστικό
σύστηµα το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, αλλά εγώ
θα έλεγα ότι η αποδέσµευση της φοροδοτικής ικανότητας, της
πραγµατικής ικανότητας ενός εργαζόµενου σε σχέση µε την εισφορά του για το ασφαλιστικό, όταν δεν ρυθµίζεται από την πολιτεία κι όταν έχουµε την επαναφορά των κλάσεων όπου ο
καθένας πληρώνει ό,τι θέλει, πού έχουµε αναδιανοµή και πού
έχουµε αλληλέγγυο σύστηµα, που είναι αλληλέγγυο και ανάµεσα
στις διαφορετικές τάξεις; Πουθενά απολύτως!
Θα µείνω, όµως, σε ένα πράγµα εδώ και µόνο, στη δέκατη
τρίτη σύνταξη, στην οποία εµείς έχουµε δώσει ειδικό βάρος. Το
δηµογραφικό πρόβληµα δεν έχει να κάνει µόνο µε την υπογεννητικότητα-υπογονιµότητα. Έχει να κάνει πάρα πολύ και µε την
αντιµετώπιση από την πολιτεία της τρίτης ηλικίας, των ηλικιωµένων ανθρώπων. Ο καλός βίος στους ηλικιωµένους ανθρώπους
είναι σοβαρός παράγοντας για το δηµογραφικό.
Η δέκατη τρίτη σύνταξη, που αφορούσε κυρίως στους χαµηλοσυνταξιούχους, έχει να κάνει και µε το δηµογραφικό, αλλά και
µε ένα άλλο πράγµα. Αν δείτε όλες τις στατιστικές και πριν από
την κρίση και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης,
εκεί που χτύπησε η φτώχεια πάρα πολύ ήταν στους ηλικιωµένους
ανθρώπους και µετά στα παιδιά. Όταν δεν προστατεύονται οι
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ηλικιωµένοι άνθρωποι για να έχουν έναν καλό βίο, εκτός από το
ηθικό ζήτηµα «ότι έδωσαν, συνεισέφεραν κ.λπ.», άρα το κράτος
πρέπει να τους ανταποδώσει, υπάρχει κι ένα άλλο ζήτηµα πάρα
πολύ σηµαντικό. Επιβαρύνονται και οι νεότεροι και αλλάζει ο εργασιακός τους βίος. Άρα, λοιπόν, η θέσπιση της δέκατης τρίτης
σύνταξης ως µόνιµο µέτρο και όχι ως ένα µέτρο το οποίο ήταν
επιδοµατικού χαρακτήρα, είχε πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτήν
την προοπτική.
Δεν αντιµετωπίζετε το σηµαντικότερο πρόβληµα για το συνταξιοδοτικό, για το ασφαλιστικό, που είναι ο εργασιακός νοµαδισµός. Πείτε µου µε αυτά που πρόβλεψε και έφερε και
νοµοθέτησε το Υπουργείο Εργασίας και µάλιστα πέντε λεπτά
πριν κλείσει η Βουλή, πού αντιµετωπίζεται ο εργασιακός νοµαδισµός; Οι πάντες, οι µεγαλύτεροι δηµογράφοι -δεν λέω για τους
οικονοµικούς επιστήµονες- λένε ότι αν δεν αντιµετωπισθεί αυτό,
δεν πρόκειται να έχουµε βιώσιµο στατιστικό σύστηµα. Η ανεργία,
το θανάσιµο τραύµα θανάσιµη πληγή στο σώµα της κοινωνίας,
πώς αντιµετωπίζεται;
Θέλω να κλείσω ξεφεύγοντας λίγο από το ασφαλιστικό για να
πάω σε ένα άλλο ζήτηµα και αφορά το προσφυγικό-µεταναστευτικό. Δεν θα πω τι έγινε αυτές τις µέρες. Τα είδαµε όλοι τα ζήσαµε. Τα έζησαν οι νησιώτες πολύ περισσότερο. Δεν θα πω για
την καταπάτηση ηθικών και δηµοκρατικών αρχών.
Θα πω, όµως, ότι, αφήνοντας η Νέα Δηµοκρατία τις ακροδεξιές φωνές να επικρατήσουν στο εσωτερικό της για λόγους ψηφοθηρικούς, φτάσαµε να ορίσουµε τους νησιώτες ως
ανθρωποφύλακες των προσφύγων και των µεταναστών. Ξέρετε
που παραπέµπει αυτό; Σε σκοτεινές εποχές αυτής της χώρας,
τις οποίες πρέπει να αποφύγουµε.
Και όταν αντέδρασαν οι νησιώτες γιατί δεν θέλουν να γίνουν
ανθρωποφύλακες, πότε πέσανε τα ΜΑΤ επάνω, η κρατική καταστολή. Βάλατε τους αυτοδιοικητικούς να παίξουνε τις ντουντούκες της ακροδεξιάς ρητορικής και τώρα το βρίσκουµε όλοι
εναντίον µας.
Εγώ δεν θα προσπαθήσω σε καµµία περίπτωση να πω ότι κάποιες φωνές ακροδεξιές και στα νησιά έχουν δίκιο. Αυτό, όµως,
που έχει τεράστια σηµασία είναι να καταλάβουµε όλοι οι πολίτες
αυτής της χώρας ότι όταν πλήττονται τα δικαιώµατα των πιο αδύναµων -και οι πρόσφυγες και µετανάστες είναι οι πιο αδύναµοιτότε θα πληγούν και τα δικαιώµατα όλων µας, όταν φτάσουµε
στη στιγµή να αντισταθούµε σε αυτό που έρχεται. Τι µένει πίσω
στα νησιά; Καταρρακωµένες, ξεριζωµένες ψυχές µεταναστών και
προσφύγων και τσαλακωµένες κοινωνίες. Όταν µια κυβέρνηση
φτιάχνει τσαλακωµένες κοινωνίες, θα το πληρώσουµε όλοι µας.
Τσαλακωµένες κοινωνίες είναι οι νησιωτικές κοινωνίες αυτήν τη
στιγµή.
Για να µη γίνει όλη η ελληνική κοινωνία τσαλακωµένη για
ακόµα µια φορά, όπως µετά τη χρεοκοπία, καιρός είναι η Νέα
Δηµοκρατία να συνέλθει και να ακούσει αυτούς που διαχειρίστηκαν µε ανθρώπινο πρόσηµο –και το ανθρώπινο πρόσηµο είναι
βαθιά πολιτικό- µια πραγµατικότητα και όχι ένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαδόπουλος Αθανάσιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η υποτιθέµενη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση της Νέας Δηµοκρατίας που υποτίθεται ότι ήρθε
για να µείνει κατά τον κ. Βρούτση, αποτελεί µια ακόµη κραυγαλέα απόδειξη της απόστασης θεωρίας και πράξης στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και της κοινωνικά
άδικης ταξικής της µεροληψίας. Είναι ένα ακόµη πεδίο διαψεύσεων των προεκλογικών της εξαγγελιών που φέρνει σε διάσταση
τη Νέα Δηµοκρατία µε όσους είχαν προσδοκίες ότι οι υποσχέσεις που έδινε, θα έβρισκαν αντανάκλαση στις εφαρµοζόµενες
πολιτικές.
Δεν είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, µόνον η οργή που νιώθουν οι
κάτοικοι της Λέσβου, της Σάµου, της Χίου, των νησιών για τον
προκλητικά απαράδεκτο τρόπο αντιµετώπισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού προβλήµατος και των δεσµεύσεων της Κυβέρνησης για αποσυµφόρηση των νησιών. Δεν είναι µόνο η οργή
που νιώθουν οι πολίτες που διαπιστώνουν ότι ο προϋπολογισµός
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του 2020, τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση, οι επιλογές που
κάνει, η προάσπιση της πρώτης κατοικίας που δεν κάνει, τα νοµοσχέδια που ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία τεκµηριώνουν
τη διάψευση.
Είναι κυρίως η πεποίθηση, ότι ακόµα και το στενό ακροατήριο
της Νέας Δηµοκρατίας -τα στελέχη της, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µισθωτοί, η µεσαία τάξη που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε, οι δήµαρχοι που εξέλεξε- αρχίζει να δηλώνει ότι δεν
εµπιστεύεται πια την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ενώ ο
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου -µε ακραίες εκδηλώσεις βέβαια- εκφράζει την αγανάκτηση και τη δική του και των κατοίκων
των νησιών για τον τρόπο που αυταρχικά αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση ένα σοβαρότατο πρόβληµα.
Αυτή η κυβερνητική συµπεριφορά θα πολλαπλασιάζει, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τους «Μουτζούρηδες».
Αυτό γίνεται ξεκάθαρο και στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση
που υποτίθεται ότι κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Το κεντρικό πρόβληµα του νοµοσχεδίου είναι ότι δεν πρόκειται για µεταρρύθµιση
της νέας εποχής για τη χώρα, της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοηµοσύνης, των νέων δεδοµένων για
την ελληνική οικονοµία, της ανάκαµψης για την οποία µίλησε το
πρωί ο κ. Σταϊκούρας, των νέων δυνατοτήτων που υπάρχουν σε
µία περίοδο όπου οι δανειστές δεν µπορούν πια να εκβιάζουν για
αντιλαϊκά µέτρα εσωτερικής υποτίµησης, δεν µπορούν να εκβιάζουν για µείωση της κρατικής συµµετοχής στο ασφαλιστικό σύστηµα, για επιλογές ακραίας νεοφιλελεύθερης λογικής στα
ζητήµατα του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, των εργασιακών
και θεµελιωδών δικαιωµάτων, του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
Η λογική του σχεδίου νόµου είναι ταυτόσηµη µε τη λογική των
golden boys των δανειστών και αποκαλύπτει και στο πεδίο των
ασφαλιστικών εισφορών και των συντάξεων, αυτό που είναι ταξική µονοµέρεια της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν
τη µακρόχρονη αφαίµαξη των πόρων, των αποθεµατικών των
ασφαλιστικών ταµείων, την ανάγκη σταδιακής αναπλήρωσης και
ενίσχυσής τους για τη βιωσιµότητα, τη δικαιοσύνη του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, την αλληλεγγύη των γενεών, την
αναλογικότητα, την αναδιανοµή, την αναπλήρωση, την επαναχορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, την αξιοπρέπεια διαβίωσης των συνταξιούχων του σήµερα αλλά και του αύριο, µια και
τα παιδιά παρακολουθούν αυτά που κάνουµε εµείς εδώ στη
Βουλή.
Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν
για τη µείωση της ανεργίας, την αύξηση της σταθερής απασχόλησης, την κατάργηση της µαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, την αύξηση των κατώτερων βασικών µισθών, την
αντιµετώπιση του δηµογραφικού, την επιστροφή στην Ελλάδα
των προικισµένων νέων που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν.
Κάνει καθετί που πριµοδοτεί τους εύπορους και τις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες, καλλιεργεί ασφαλιστική συνείδηση της
κατώτερης κλίµακας και της προσφυγής στο ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστηµα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο αναντίστοιχο µε τις ώριµες, προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, που οδηγούν στη δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη µε επίκεντρο τις δυνάµεις της εργασίας.
Να σας πούµε, όµως, καταληκτικά, ότι ποιοτικές βελτιώσεις
του ν.4387/2016, που είχε µνηµονιακές επιβαρύνσεις και όχι, βέβαια, κοµµουνιστικές καταβολές, όπως κάποιοι βιάστηκαν να τις
χαρακτηρίσουν, µπορούν να γίνουν µόνο από µία κυβέρνηση
προγραµµατικής σύγκλισης όλων των προοδευτικών δυνάµεων.
Σε αυτή, µε αυτά που ακούσαµε εδώ µέσα, συµβάλλει και η
τροπολογία - προσθήκη για δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ, αλλά και οι προτάσεις του ΜέΡΑ25 και του
ΚΚΕ. Και εµείς είµαστε σε µία γραµµή που ενώνει τις προοδευτικές δυνάµεις για τις ώριµες τοµές που οφείλουµε να κάνουµε
στη νέα περίοδο για τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στο Γενικό Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι, οι εναλλαγές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα
χρόνια και οι νόµοι για το ασφαλιστικό που διαδέχονταν ο ένας
τον άλλον, δυνάµωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης είχε αποµείνει, έφεραν και
ενίσχυσαν την κατεύθυνση για επαγγελµατικά ταµεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Ξεχωριστή αναφορά έχουν κάνει όλοι οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αλλά και οι ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις, όπως
ο ΣΕΒ, για την τεράστια συµβολή που έχει ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο νόµος Κατρούγκαλου, στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού
συστήµατος, στην υλοποίηση των αλλαγών που θέλουν να προωθηθούν από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 για την κατάργηση
αυτής της µεγάλης κατάκτησης των εργαζοµένων.
Ο σηµερινός στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι να εφαρµόσει τον νόµο Κατρούγκαλου και όχι να τον καταργήσει. Θέλει να
τον βελτιώσει ακόµα και από νοµικά κενά και να τον βάλει στη
ζωή για να παραδοθούν τα αποθεµατικά των ταµείων στα νύχια
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των περίφηµων επενδυτών της κεφαλαιαγοράς.
Στόχος είναι να απαλλάξουν τη µεγάλη εργοδοσία από την
υποχρέωση, που µε νόµο της είχε καθοριστεί, να επιστρέφει ένα
µέρος της κλεµµένης υπεραξίας µέσω των εισφορών για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Οι εισφορές και των εργαζοµένων
και των εργοδοτών είναι εργατικός µισθός. Οι εργοδότες από
την εργασία των εργαζοµένων που απασχολούσαν, έβγαζαν
αυτά που έδιναν. Από αυτό θέλουν να απαλλαγούν, µειώνοντας
αποφασιστικά το «µη µισθολογικό κόστος», όπως το λένε.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόµο για το τελειωτικό χτύπηµα
και τη διαµόρφωση ενός ασφαλιστικού, στο οποίο πρόσβαση θα
υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας µυριστεί ισχυρό πεδίο κερδοφορίας, έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστηµα οι δραστηριότητες και οι παρεµβάσεις των µεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών,
των πάσης φύσεως εµπόρων της υγείας.
Κυρίες και κύριοι, είναι σε όλους µας γνωστό ότι οι ανατροπές
στο σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη φορά που η λέξη «ανταποδοτικότητα» έκανε την εµφάνισή της, ήταν το 1992 µε τον νόµο
Σιούφα. Έπειτα ακολούθησαν το νοµοσχέδιο Γιαννίτση, ο νόµος
Ρέππα, ο νόµος Πετραλιά, οι αλλαγές του Κουτρουµάνη, του
Βρούτση, η ανατροπή µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Ο κατάλογος
είναι µακρύς και οι πληγές µεγάλες.
Το ασφαλιστικό που φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι νέα πρόταση, όπως παρουσιάζεται. Έχει συζητηθεί
αρκετές φορές στο παρελθόν, έχει αποτελέσει αντικείµενο και
κείµενο προηγούµενων «επιτροπών σοφών» και συµπυκνώνεται
στο εξής: Οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται σε όλη τους τη ζωή να
πληρώνουν ατελείωτες εισφορές από το µισθό τους και φόρους,
όπως, δηλαδή, κάνουν και έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο
τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν, διότι οι
παράµετροι που µπαίνουν, σχετίζονται µε την επένδυση αυτών
των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει.
Μια σειρά από µέσα ενηµέρωσης, προλειαίνοντας το έδαφος
της νέας αυτής επίθεσης, εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να κάνουν λόγο για αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας που
γκρεµίζουν, δήθεν, τον νόµο Κατρούγκαλου, ισχυρισµοί τους
οποίους προβάλλουν και στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας.
Η αλήθεια, όµως, είναι τελείως διαφορετική. Οι αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας αποδέχονται και νοµιµοποιούν όλο
τον πυρήνα του νόµου και την αρχιτεκτονική του. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το περιεχόµενο της αναλογιστικής µελέτης που
συνοδεύει το νέο νοµοσχέδιο.
Πέρα από τη νοµιµοποίηση όλων των ανατροπών σε βάρος
των συνταξιούχων και των ασφαλισµένων την προηγούµενη δεκαετία, δηλαδή τις ανατροπές που οδήγησαν στις τεράστιες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στην αφαίρεση της
δέκατης τρίτης, δέκατης τέταρτης σύνταξης, στην αύξηση των
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ορίων ηλικίας στα εξήντα επτά έτη, στην αύξηση από τα τριάντα
πέντε στα σαράντα και στα σαράντα δύο χρόνια εργασίας για το
δικαίωµα στην πλήρη σύνταξη, η αναλογιστική µελέτη, που τάχα
επιστηµονικά θεµελιώνει τον νέο νόµο Κατρούγκαλου - Βρούτση,
φέρνει και αναδεικνύει νέες, επιθετικές πλευρές.
Πρώτον, συνέχιση της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης, µέρα τη µέρα, χρόνο τον χρόνο, γεγονός δηλαδή που εύκολα µπορεί να µας κάνει να πούµε πως το κράτος µε ελαφρά
–ας τα πούµε έτσι- πηδηµατάκια εγκαταλείπει τη στήριξη της
όποιας δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης.
Δεύτερον, προκειµένου το ασφαλιστικό σύστηµα να υπηρετεί
τη βιωσιµότητα για το κεφάλαιο προβλέπεται προσαρµογή του
στην αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Πιο συγκεκριµένα, από το
2024 µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των εξήντα πέντε ετών επιβάλλεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας κατά ένα ακέραιο
έτος, µε αποτέλεσµα µετά το 2030 προβλέπεται αύξηση των
ορίων ηλικίας πέραν του εξηκοστού εβδόµου έτους που ισχύει
σήµερα, έτσι ώστε µετά αυτά να διαµορφώνονται στο εξηκοστό
ένατο και να φτάνουν το 2066, αισίως, το εβδοµηκοστό έτος.
Τρίτον, η ίδια η µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ακυρώνει τους κυβερνητικούς ισχυρισµούς και όλη την προπαγάνδα
την κυβερνητική που προηγήθηκε, περί αυξήσεων στις συντάξεις.
Η συνολική δαπάνη για τις κύριες συντάξεις το 2020 µειώνεται
κατά 1.037.000.000 ευρώ σε σύγκριση µε πέρυσι, µε τη συνολική
απώλεια που µόνο για φέτος ανέρχεται στα 676.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, ο νόµος Κατρούγκαλου, που αποτελεί τη
βάση της νέας πρότασης της Κυβέρνησης, καθόρισε όχι µόνο το
παρόν των σηµερινών συνταξιούχων, αλλά και τους όρους της
ασφάλισης για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Όλοι µπορούν να καταλάβουν τη µεγάλη µείωση των συντάξεων από την αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού. Την προηγούµενη δεκαετία η σύνταξη
υπολογιζόταν µε ποσοστό αναπλήρωσης το 80% του συντάξιµου
µισθού, που ήταν συνήθως ο τελευταίος µισθός. Η αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω του 40% του συντάξιµου µισθού, ο οποίος υπολογίζεται πλέον στον µέσο όρο όλου του εργάσιµου βίου.
Εµείς επικεντρώνουµε καθαρά και ντόµπρα στο µεγάλο έγκληµα που συντελείται για τις σηµερινές και κυρίως τις µελλοντικές γενιές, τους νέους και τις νέες που εργάζονται µε άθλιους
όρους. Σε όλους τους πίνακες στοιχείων που διαβάσαµε και είδαµε τις τελευταίες µέρες, οι αναφορές εστίαζαν σε εργαζόµενους που έχουν πάνω από τριάντα και κοντά στα σαράντα χρόνια
ασφαλισµένης εργασίας. Οι εργαζόµενοι που σήµερα είναι κοντά
στην ηλικία των σαράντα ετών, αλλά κυρίως οι πιο νέοι, αυτοί
που σήµερα κάνουν τα πρώτα µεροκάµατα, που βγαίνουν στην
παραγωγή, συναντούν και θα συναντήσουν τα µεγαλύτερα αδιέξοδα, όσον αφορά τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα.
Και επειδή οι εργαζόµενοι δεν σας βρίσκουν στους χώρους
δουλειάς, αλλά και επειδή στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και
στα αφιερώµατα στο Τύπο αποφεύγετε αυτήν τη συζήτηση όπως
ο διάολος το λιβάνι, σας ρωτάµε: Ποιος νέος εργαζόµενος που
βγήκε στην παραγωγή στα χρόνια της κρίσης, που είναι σήµερα
είκοσι έως τριάντα πέντε χρόνων, θα καταφέρει να έχει σαράντα
έτη εργασίας; Ποιος εργαζόµενος θα έχει τριάντα πέντε χρόνια
δουλειάς όταν η καταγεγραµµένη ανεργία όλα αυτά τα χρόνια
είναι σταθερά πάνω από ένα εκατοµµύριο; Ποιος νέος εργαζόµενος, που έχει φάει τις απολύσεις µε το κουτάλι όλα αυτά τα
χρόνια, που έχει δουλέψει όλες τις µορφές της ευέλικτης εργασίας και που περιπλανιέται από δουλειά σε δουλειά, θα έχει τα
δώδεκα χιλιάδες ένσηµα;
Το ποσό της σύνταξης βασίζεται κυρίως σε δύο βασικές παραµέτρους, στα ποσοστά αναπλήρωσης που διαµορφώνει η
κάθε κυβέρνηση πάνω στα χρόνια της ασφάλισης και στον συντάξιµο µισθό. Τι σύνταξη, λοιπόν και τι παροχές θα έχουν οι εργαζόµενοι που είδαν σε µία νύχτα το 2012 τον κατώτατο µισθό
στα 586 ευρώ και στα 511 οι πιο νέοι; Τι σύνταξη θα έχουν οι εργαζόµενοι που όλα αυτά τα χρόνια αµείβονται µε µισθό από 250
έως 400 ευρώ µε τετράωρη και εξάωρη εργασία; Τα ποσοστά
αναπλήρωσης γι’ αυτό το πολύ µεγάλο τµήµα των εργαζοµένων,
που αποτελεί και το µέλλον της εργατικής τάξης της χώρας µας,
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τα αφήσατε ανέγγιχτα. Είναι ακριβώς ίδια µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Σε όλα αυτά τα παιδιά, που σήµερα µπορεί να µαζέψουν
µε το ζόρι δεκαπέντε, άντε είκοσι, άντε και είκοσι πέντε χρόνια
δουλειάς και µε µισθούς από 500 έως 700 ευρώ, γνωρίζετε τι ανταποδοτική σύνταξη τους δίνετε µε τους νόµους που φτιάχνετε;
Φυσικά το γνωρίζετε, αλλά το κρύβετε. Θα πάρουν 60 ευρώ έως
100 ευρώ. Δηλαδή, το τελικό ποσό σύνταξης θα προσεγγίζει το
άθλιο ποσό της εθνικής σύνταξης που τάχα εγγυάσθε, δηλαδή,
τα 345 έως 384 ευρώ που είναι σήµερα. Κάνετε τα πάντα για να
στρέψετε τους νέους εργαζόµενους προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, που σαν τα κοράκια καραδοκούν από πάνω τους. Θα τα
πούµε και παρακάτω.
Κυρίες και κύριοι, µπροστά µας έχουµε να αντιπαλέψουµε το
σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Το
συγκεκριµένο σύστηµα µε τους τρεις πυλώνες δεν αποτελεί καινοτοµία της σηµερινής Κυβέρνησης, έρχεται από πολύ µακριά
και έχει µακρά διαδροµή.
Το ασφαλιστικό σχέδιο των τριών στυλοβατών χαρακτηρίστηκε ως η Mercedes των ασφαλιστικών συστηµάτων από τον
Χοσέ Πινιέρα, γραµµατέα ασφάλισης της αιµοσταγούς Χιλιανής
χούντας. Είναι το ίδιο µοντέλο που στηρίχθηκε το νοµοσχέδιο
Γιαννίτση, που έµεινε στα χαρτιά τότε κάτω από τις µεγαλειώδεις
απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων. Όλοι µαζί, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πήραν το σύστηµα Πινοσέτ, όπως το
είπαν προεκλογικά οι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν τη λέξη «στυλοβατών» και την έκαναν «πυλώνων» και αυτό προωθούν διαδοχικά ο
ένας µετά τον άλλον. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει τις λέξεις µνηµόνια, τρόικα, σε «συµφωνία», «θεσµούς» έτσι και αυτοί τώρα.
Είναι γνωστό, βέβαια, ότι το µοντέλο της Χιλής είναι το αγαπηµένο παράδειγµα της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΔΝΤ και όλων αυτών των µηχανισµών που ασχολούνται µε τις ιδιωτικοποιήσεις και την κατεδάφιση κοινωνικών
δικαιωµάτων που είχαν κατακτηθεί κάτω από άλλον διεθνή συσχετισµό τότε, από την πάλη βεβαίως των λαών, αλλά και από
την τεράστια προσφορά του σοσιαλισµού. Και ας τον λοιδορούσαν και τον λοιδορούν τον σοσιαλισµό ακόµα διάφοροι ανεγκέφαλοι, έτσι τους θεωρούµε εµείς, που δεν ξέρουν πού πάνε τα
τέσσερα.
Η µεγάλη ανησυχία που έχουµε για το µέλλον βρίσκεται στο
εξής: Στην καταβολή και την εγγύηση των συντάξεων, στις ανατροπές που αυξάνουν συνεχώς τα όρια ηλικίας, στη µείωση κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, στις υποβαθµισµένες
υπηρεσίες αλλά και στην ανταποδοτικότητα στην υγεία και την
πρόνοια που µεταβιβάζει το κόστος στη λαϊκή οικογένεια, στην
έκθεση στον επαγγελµατικό κίνδυνο, στις νέες επαγγελµατικές
ασθένειες, στη µελλοντική εξασφάλιση και προστασία των νέων
ανθρώπων που σήµερα η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται
µαζικά εκτός παραγωγής ή εργάζεται µε χειρότερους όρους,
στην αφαίµαξη των αποθεµατικών και των ταµειακών διαθέσιµων
των ταµείων, στην απαράδεκτα µεγάλη καθυστέρηση στην απονοµή των συντάξεων. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήµατα που είναι η
καρδιά του ασφαλιστικού συστήµατος και τα οποία επιδιώκουµε
να αποτελέσουν τη βάση προς συζήτηση και σήµερα και κάθε
µέρα από δω και πέρα -άσχετα από τη σηµερινή ψηφοφορίααναπτύσσοντας παράλληλα δρόµους δράσης και διεκδίκησης
συνολικά από όλους τους εργαζόµενους, από τα λαϊκά στρώµατα των πόλεων και της υπαίθρου.
Νέοι και παλιοί κυβερνώντες επικαλούνται τα ελλείµµατα των
ταµείων ως δικαιολογία για να φέρνουν σε κάθε περίοδο µέτρα
που πλήττουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Κανείς τους δεν λέει πως για τα ελλείµµατα δεν φταίνε οι εργαζόµενοι ούτε οι σηµερινοί ούτε οι αυριανοί συνταξιούχοι.
Η µεγάλη ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα τσακισµένα µεροκάµατα, η ανασφάλιστη εργασία επιδείνωσαν την κατάσταση, αλλά δεν αποτελούν την πηγή των προβληµάτων.
Αποσιωπούν ότι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων επηρεάζει
άµεσα και την κοινωνική ασφάλιση διότι οι συγκροτηµένες εργασιακές σχέσεις, η πλήρης, η σταθερή εργασία δεν παρέχει µόνο
διασφαλίσεις για τη µισθωτή εργασία, αλλά στηρίζει και την κοινωνική ασφάλιση.
Κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο έχει µπει ήδη η επικουρική
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ασφάλιση. Μετατρέπεται σε ατοµική υπόθεση του κάθε ασφαλισµένου, ο οποίος θα έχει τον ατοµικό του λογαριασµό στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο θα αποτελεί πλέον ταυτόχρονα διαχειριστής
λογαριασµών, αλλά και επενδυτής. Δηλαδή το ΕΤΕΑΠ θα λειτουργεί πλέον τοποθετώντας τις εισφορές των ασφαλισµένων
σε αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές ή άλλα παράγωγα.
Οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό
φορέα επιθυµούν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηµατιστηριακών προϊόντων θα θέλουν να τζογάρουν τις εισφορές
τους σε χαµηλού, µεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Οι δήθεν υψηλές
αποδόσεις προϋποθέτουν υψηλές εισφορές των εργαζοµένων,
αλλά και τζογάρισµα σε προϊόντα µεγάλου ρίσκου, δηλαδή σε
χρηµατιστηριακές φούσκες που όταν σκάνε οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση και ασφαλισµένους και συνταξιούχους.
Ταυτόχρονα µεγαλώνει ο κίνδυνος για την ίδια τη βιωσιµότητα
αφού θα στερηθεί εισφορές το ΕΤΕΑΕΠ νέων εργαζοµένων µε
τις οποίες θα κατέβαλε τις επικουρικές συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Άρα κινδυνεύουν οι επικουρικές και των σηµερινών
συνταξιούχων.
Το µοντέλο αυτό στην επικουρική αν ευνοήσουν οι περιστάσεις, όπως λέγεται, προορίζεται να εφαρµοστεί εν τέλει και στην
κύρια ασφάλιση για το κοµµάτι της ανταποδοτικής σύνταξης.
Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι της ιδιωτικής ασφάλισης δεν θα δίνουν σύνταξη καθώς αυτό που παρέχουν είναι χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Το ασφάλιστρο που µε θυσίες θα καταβάλουν οι
λαϊκές οικογένειες σε αυτές τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα
εξαρτάται από την αγορά µε ορατό τον κίνδυνο, αν όχι τη βεβαιότητα για εµάς, να µην πάρουν στο τέλος ούτε καν τα χρήµατα
που έδωσαν, όπως συµβαίνει µε το εφάπαξ, ακόµα και να τα χάσουν όλα, όπως έγινε µε την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», για παράδειγµα,
και µε δεκάδες άλλες περιπτώσεις κανονιών σε χώρες κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το ταµείο των εργαζοµένων
στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Τα επαγγελµατικά ταµεία, που αποθεώνετε, αποτελούν µια
µορφή τζόγου την οποία στηρίζει και η σηµερινή απαξιωµένη
ηγεσία της ΓΣΕΕ. Σε καταστατικό επαγγελµατικού ταµείου που
συγκροτήθηκε των υπαλλήλων εµπορίου τροφίµων αναφέρεται
επί λέξει: «Περιθώριο φερεγγυότητας. Δεν απαιτείται περιθώριο
φερεγγυότητας δεδοµένου ότι οι παροχές δεν είναι εγγυηµένες
από το ταµείο». Με λίγα λόγια και µέσα από τα κείµενα, από τα
καταστατικά τους, τα επαγγελµατικά ταµεία και οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαµβάνουν να διαχειριστούν τις
εισφορές δεν δεσµεύονται ούτε δίνουν εγγύηση για το ύψος των
συντάξεων που θα πρέπει στο µέλλον να αποδοθούν στους
ασφαλισµένους.
Αυτή είναι η µεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση
µέσα από την προώθηση των σχηµάτων αυτών. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. Στηρίζεται στις διακυµάνσεις της αγοράς και υπόκειται στον νόµο του καπιταλιστικού κέρδους των χρηµατιστηριακών οµίλων, έτσι απλά. Στηρίζεται στην προσφορά και ζήτηση, στη λογική κόστους-κέρδους, στην ανταποδοτικότητα, σε ατοµικά συµβόλαια για
ορισµένο πλαίσιο παροχών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
µε επώδυνους όρους αφαίµαξης του λαϊκού εισοδήµατος.
Πέρα από τα γνωστά κραχ της «ENRON MAXWELL» κ.λπ. στο
εξωτερικό έχουµε και στη χώρα µας πικρή πείρα. Σας θυµίζουµε
ότι την Άνοιξη του 2009 οι οικονοµικές στήλες έγραφαν «Οι φίλοι
του ασφαλιστικού οµίλου της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» θεωρούν ότι
πρόκειται για τον πλέον δυναµικό όµιλο, κατέχοντας τη δεύτερη
θέση στην ασφαλιστική αγορά». Μετά από τρεις µήνες το κραχ
λόγω του λουκέτου της ασφαλιστικής «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» έκανε
κρότο σε όλη τη χώρα. Μέχρι και σήµερα εκκρεµούν χιλιάδες
αποζηµιώσεις από όσους πλήγηκαν από το λουκέτο.
Ποιο συγκεκριµένα ο σύλλογος ζηµιωθέντων από την «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ», που έχει συσταθεί για να διεκδικήσει τις απώλειες
που είχαν οι ασφαλισµένοι, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι εκκρεµότητες είναι πάρα πολλές και ασφαλώς δεν τιµούν ένα πολιτισµένο κράτος δικαίου στο οποίο ηγείστε». Πιο συγκεκριµένα
«δεκάδες χιλιάδες ασφαλισµένοι είναι εκτός πινάκων δικαιούχων
παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αµφισβητεί την ύπαρξη των συµβολαίων τους. Χιλιάδες ασφαλιστήρια συµβόλαια έχουν αποκλει-
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στεί ως µη ασφαλιστικά προϊόντα τη στιγµή που πάντα η αγορά
διέθετε και διαθέτει ακριβώς ίδια προϊόντα. Αγνοήθηκε σκανδαλωδώς η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας και σήµερα δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες µας σύρονται στις δικαστικές
αίθουσες υποβαλλόµενοι σε αιµατηρές οικονοµικά και εξουθενωτικά ψυχοφθόρες διαδικασίες για τη διεκδίκηση του αυτονόητου. Οι τράπεζες απειλούν µε κατασχέσεις πρώτης κατοικίας
τους κατόχους δανειακών συµβάσεων µε εγγύηση κεφαλαίου
από τις ασφαλιστικές εταιρείες». Είναι ακριβώς τα λόγια που
γράφουν. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα.
Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι παραπάνω. Οι εργαζόµενοι καταστράφηκαν. Είναι παράδειγµα που δείχνει τους άναρχους νόµους στην αγορά που όλοι σας προσκυνάτε και υπηρετείτε µε
ευλάβεια.
Ενδεικτικός είναι και ο κλάδος της ασφάλισης µε τις δεκάδες
ασφαλιστικές εταιρείες στα χρόνια της κρίσης αφήνοντας χιλιάδες αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα του
ρίσκου που µας καλούν να επενδύσουµε. Όµως, δεν µπορούµε
να πούµε το ίδιο και για την υγεία µας και την ασφάλιση των παιδιών µας. Ρίσκο σε αυτά τα ζητήµατα δεν µπορεί να υπάρχει.
Την ίδια στιγµή η κατηγοριοποίηση µε τα ατοµικά βιολογικά
χαρακτηριστικά, το ψάξιµο για το αν υπάρχουν ασθένειες αποτελεί κριτήριο για το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης και παράλληλα πρόκληση καθώς υποβιβάζει και την προσωπικότητα και την
αξιοπρέπεια των εργαζοµένων. Αυτό είναι στοιχείο µόνο αυτής
εδώ της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Άλλωστε δεν το κρύβουν. Είναι κυνικοί και πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Λένε: «Εάν αποφασίσετε πάντως να κάνετε ιδιωτική
ασφάλεια υγείας, να έχετε υπ’ όψιν σας ότι όσο πιο νωρίς και
όσο πιο υγιείς είστε όταν την κάνετε τόσο το καλύτερο θα είναι
για εσάς και για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, στις νεαρές ηλικίες τα ασφάλιστρα είναι σαφώς χαµηλότερα. Δεύτερον, όσο µεγαλώνετε κάνουν την εµφάνισή τους τα γνωστά χρόνια
νοσήµατα, καρδιά, διαβήτης κ.λπ. τα οποία πέραν του ότι εκτοξεύουν το κόστος των ασφαλίστρων µπορούν να προκαλέσουν
ακόµα και απόρριψη της αίτησής σας για ασφάλιση».
Τι λένε οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών συµβούλων; Λένε
συγκεκριµένα και επώνυµα: «Συνήθως ελέγχουµε το ιατρικό ιστορικό του ενδιαφερόµενου και αυτό γίνεται γιατί εµείς προσπαθούµε να παίρνουµε υγιείς ασφαλισµένους σε αντίθεση µε τον
ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις κάποιος να
ζητήσει να ασφαλιστεί και η εκάστοτε ασφαλιστική να τον απορρίψει. Όσο µάλιστα περνάνε τα χρόνια αυτό γίνεται ακόµα πιο
σύνηθες. Οι ασφαλιστικές δεν θέλουν κάποιον ο οποίος, για παράδειγµα, έχει ζάχαρο ή ιστορικό καρδιακών νοσηµάτων.» Συµπληρώνουν µάλιστα πως «οι γυναίκες είναι πιο ακριβές από τους
άντρες λόγω του ότι έχουν µεγαλύτερο µέσο προσδόκιµο ζωής
και επισκέπτονται πιο συχνά τους γιατρούς για στάνταρ εξετάσεις, όπως µαστογραφίες και τεστ-ΠΑΠ».
Τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά για ένα σύστηµα, όµως, που αντιµετωπίζει τον εργαζόµενο και την υγεία
του ως κόστος, αλλά παράλληλα και ως πεδίο νέας κερδοφορίας.
Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ αντιµετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ως µια από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε σε κανέναν, δεν δόθηκε
απλόχερα στον ελληνικό λαό, ήταν προϊόν πολύχρονων αιµατηρών συγκρούσεων σε όλον τον κόσµο, και µε τις κυβερνήσεις και
µε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους κάθε χώρας. Με την
εµφάνιση της εργατικής τάξης και µε την οργάνωση στα σωµατεία µπήκε ως βασικό αίτηµα να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγµα
προστασίας γύρω από την εργατική οικογένεια, που θα αφορούσε τις απολαβές µετά τον εργάσιµο βίο, την προστασία από
την απώλεια εργασίας, την προστασία της µητρότητας, την προστασία από ασθένειες κ.ο.κ.. Τα παραπάνω τα κάλυψε σε βάθος
χρόνου η κοινωνική ασφάλιση ως ένας ισχυρός µηχανισµός στήριξης των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων.
Για τα µονοπώλια, για την Κυβέρνηση, για τα άλλα κόµµατα το
πρόβληµα στην κοινωνική ασφάλιση χαρακτηρίζεται κάπως οικοδοµοτεχνικό. Δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές ανάγκες, αλλά
την ανταγωνιστικότητα –λέει- της οικονοµίας. Γι’ αυτό και η επι-
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χειρηµατολογία τους στέκεται προκλητικά σε δευτερεύοντες δείκτες, όπως στην κακοδιαχείριση, στη σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων και άλλα τέτοια. Για όλα αυτά ρίχνουν τις
ευθύνες στον εργαζόµενο λαό, τον καθιστούν υπεύθυνο και για
την ανεργία του, για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τη µείωση του εργατικού πληθυσµού, για τα ελλείµµατα.
Για το ΚΚΕ το πρόβληµα της ασφάλισης είναι ταξικό, είναι πολιτικό, καθώς φανερώνονται ακόµα πιο καθαρά τα όρια αυτού του
συστήµατος, που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε την
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η βάση του ζητήµατος της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και των µισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων δεν είναι τεχνική, αλλά
είναι κοινωνική-οικονοµική. Γι’ αυτό και δεν µπορούν να λυθούν
µέσα σε αυτό το σύστηµα. Δεν εξαρτάται δηλαδή από µια σοσιαλδηµοκρατική ή µια νεοφιλελεύθερη διαχείριση και συνταγή ή έναν
συνδυασµό τους, αλλά απαιτεί κεντρικό επιστηµονικό σχέδιο, δηλαδή µια οικονοµία που απέναντι από τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων θα βάζει µόνο τις σύγχρονες, διευρυµένες
λαϊκές ανάγκες. Αυτό βέβαια σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει
ότι τοποθετούµε τη λύση τους σε κάποιο αόριστο µέλλον. Το εργατικό κίνηµα, οι συνταξιουχικές οργανώσεις παλεύουν σήµερα,
το ΚΚΕ παλεύει σήµερα για την κατάργηση όλων αυτών των αντιασφαλιστικών νόµων που αναφέραµε καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης, όλοι οι Βουλευτές και εγώ µέχρι τώρα.
Αυτή η σηµερινή πάλη, αυτοί οι αγώνες εντάσσονται στη συνολική πρόταση του ΚΚΕ για έναν διαφορετικό δρόµο εξέλιξης,
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, που στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρωταγωνιστής και παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόµενος λαός. Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούµε ότι πρέπει να
εξασφαλίζει στους εργαζόµενους αξιοπρεπείς συντάξεις, ανθρώπινη περίθαλψη, παροχές, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες
του εργαζόµενου, του συνταξιούχου, είτε στον ιδιωτικό τοµέα,
είτε στον δηµόσιο, είτε στην αυτοαπασχόληση στις πόλεις, είτε
στην αγροτιά στην ύπαιθρο. Όλοι οι εργαζόµενοι και άνεργοι θα
πρέπει να είναι ασφαλισµένοι, γιατί οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να ζήσουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι δηλαδή, χωρίς τον βραχνά της εργοδοτικής
εκµετάλλευσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν τον χρόνο τους
όπως αυτοί επιθυµούν, να απασχολούνται όπως αυτοί θέλουν,
και όχι όπως επιτάσσει µόνο η κερδοφορία διαφόρων οµίλων και
οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, που προσπαθούν να επιβάλουν
την υποχρεωτική απασχόληση µέχρι τα βαθιά γηρατειά, µε το
βάρβαρο επιχείρηµα της ενεργούς γήρανσης, που επανέρχεται
πλέον µε άλλον τίτλο.
Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δηµόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόµηση ενιαίου συστήµατος, που
περιλαµβάνει και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Προτείνουµε λοιπόν στον ελληνικό λαό την υιοθέτηση του δικού µας προγράµµατος, το οποίο
περιλαµβάνει τα εξής εν συντοµία. Το σύστηµα της κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτει πλήρως και εφ’ όρου ζωής όλον τον πληθυσµό, στη βάση των σύγχρονων αναγκών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήµης, ο καθένας
που το χρειάζεται να µπορεί να κάνει χρήση όλων των ιατρικών
και κοινωνικών υπηρεσιών δωρεάν. Συνδέονται οργανικά όλες οι
βαθµίδες της υγείας, πρόληψη, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια,
τριτοβάθµια. Το σύστηµα υγείας είναι προσανατολισµένο στην
πρόληψη, µε υπηρεσίες στους χώρους εργασίας, στους χώρους
κατοικίας, στους χώρους εκπαίδευσης, µέσα στον Στρατό. Κατοχυρώνεται αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, µε τη συµµετοχή και τον έλεγχο των εργαζοµένων, για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων και επαγγελµατικών
ασθενειών. Παρέχονται ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την προστασία της µητρότητας, τη φροντίδα και αγωγή
της βρεφικής παιδικής ηλικίας. Επιδεικνύεται ιδιαίτερη φροντίδα
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τις οικογένειές τους, τους ηλικιωµένους, τους χρονίως πάσχοντες, τις πολύτεκνες, τρίτεκνες
και µονογονεϊκές οικογένειες. Διατίθενται ειδικά κονδύλια στην
έρευνα για την αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS, οι νέοι κορωνοϊοί και δεν ξέρω
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ποιες άλλες παθήσεις ακόµα, που έχουν αυξηθεί και θερίζουν
τον πληθυσµό. Λειτουργεί κρατικός οργανισµός φαρµάκου για
την παραγωγή, εισαγωγή, τον έλεγχο και τη διακίνηση όλων των
σύγχρονων φαρµακευτικών σκευασµάτων, που κυκλοφορούν
στην παγκόσµια αγορά.
Ειδικά για τις συντάξεις και όσον αφορά τα όρια ηλικίας και
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σας έχουµε καταθέσει και
εδώ µέσα και έξω στους εργαζόµενους και στους συνταξιούχους
συγκεκριµένη πρόταση και δεν θα τις επαναλάβω για να κερδίζουµε χρόνο.
Έχουµε εµπιστοσύνη στη δύναµη της ταξικής πάλης. Είµαστε
σίγουροι ότι οι εργαζόµενοι, ο λαός, θα πάρουν τις τύχες στα
δικά τους χέρια. Δίπλα τους θα έχουν το κόµµα µας, µε νέες επεξεργασίες συνεχώς, στηριγµένες πλέον πολύ γερά στη µελέτη
της πείρας του παρελθόντος, µε πρόγραµµα που απαντά στα
σύγχρονα προβλήµατα της εποχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, ακούγοντας τον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ, να υποµνήσω στους καλούς φίλους
της Αριστεράς ότι διεθνώς ισχύουν αυτά που µας είπε εδώ. Στον
πλανήτη υπάρχουν ασφαλιστικά ταµεία που επενδύουν σε διάφορα οµόλογα, κακώς ή καλώς ισχύουν. Αν γι’ αυτούς είναι
κακώς είναι µια άλλη ιστορία. Θα µπορούσε βέβαια το ΚΚΕ από
το 2007, 2008, 2009, όταν λέγαµε εδώ να ξεκινούσαµε την υπόθεση των πετρελαίων και λέγαµε για τη σύνδεση της εξορύξεως
µε τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως κάνει η Νορβηγία και έχει εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ για τα ασφαλιστικά ταµεία, να
τα έχει υποστηρίξει τότε το ΚΚΕ. Δεν το υποστήριξε. Κανείς δεν
υποστήριξε τότε και σήµερα δυστυχώς έχουµε ακόµη ένα νοµοσχέδιο, ακόµη ένα νοµοσχέδιο. Το ίδιο συνέβη βέβαια να πω στο
ΚΚΕ και µε το «Ελευθέριος Βενιζέλος», µε την ιδιωτικοποίηση του
οποίου βέβαια εγώ διαφωνώ. Εξ όσων γνωρίζω ασφαλιστικός οργανισµός του Καναδά µπήκε στη διαδικασία της ιδιωτικοποιήσεως. Θα µπορούσαµε να το κάνουµε κι εµείς βέβαια, αλλά
δυστυχώς πενήντα χρόνια κυβερνάται η Ελλάς από απλούς διαχειριστές και όχι ανθρώπους που µπορούν να παράγουν πραγµατικά πλούτο. Είναι ένα µειονέκτηµα της ελληνικής πολιτικής
σκηνής.
Θα ήθελα βέβαια να ξεκινήσω µε την τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, την τροπολογία για το άσυλο. Οκτώ µετακλητοί υπάλληλοι, αυτό το κακό χούι δεν θα το κόψετε. Δεν κόβεται, κύριε
Υπουργέ µου. Θυµάµαι όταν έφερνε τροπολογίες ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζατε από εδώ κάτω όλοι µαζί ότι καταστρατηγούν τον Κανονισµό, ότι είναι εκπρόθεσµες και κακώς τα κάνουν και τα λοιπά. Ε
λοιπόν οκτώ µήνες τώρα αυτή η βιοµηχανία τροπολογιών δεν
λέει να σταµατήσει. Έρχεται µια τροπολογία, που έφερε εδώ ο
κ. Μηταράκης. Αυτός δεν την έφερε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δύο τροπολογίες, πολύ σοβαρές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ωραία. Όλες σοβαρές είναι για εσάς. Αφήστε όµως να
λέω εγώ αυτό που λέγατε εσείς προεκλογικά, όταν ήσασταν Αντιπολίτευση, ότι τροπολογίες δεν είναι σωστό να φέρνονται εδώ
εκπρόθεσµα. Όχι έτσι, κύριε Υπουργέ µου, είµαστε φίλοι, γνωριζόµαστε από τα παλιά, αλλά όταν λέγατε κάποια πράγµατα να
τα υλοποιείτε ως Κυβέρνηση. Φωνάζατε για τις τροπολογίες. Λέω
ψέµατα; Δεν φωνάζατε ως Κυβέρνηση για τις τροπολογίες, αλλά
και ως Αντιπολίτευση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δραµατική µείωση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κοιτάξτε, ολίγον έγκυος και ολίγον δολοφονηµένος δεν
µπορεί να είναι κάποιος. Ολίγον παραβιάζων τον Κανονισµό δεν
υπάρχει. Ή τον παραβιάζετε ή δεν τον παραβιάζετε, κύριοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
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Λύσης): Εντάξει, είστε ολίγον έγκυοι. Αυτό θέλετε; Ολίγον. Ολίγον δολοφονείτε τον Κανονισµό. Έλα Χριστέ και Παναγία! Για
αυτά θα µαλώσουµε;
Φέρνετε οκτώ µετακλητούς υπαλλήλους από 2.329 ευρώ ο καθένας. Εντάξει, δεν ξέρω, πείτε στον ελληνικό λαό ότι θα πάρετε
οκτώ δικούς σας ανθρώπους µε µισθό 2.329 ευρώ. Αυτό είναι.
Αυτή είναι η άποψή σας, εγώ έχω άλλη άποψη.
Πάµε στο ασφαλιστικό. Από εσάς, κύριε Υπουργέ, επειδή γνωριζόµαστε από παλιά και επειδή είστε πραγµατικός τεχνοκράτης,
περίµενα ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο βιώσιµο. Ανακατεύετε το
καλό µε το κακό, γιατί όντως έχει και τοµές που πρέπει να ψηφιστούν -το ξεκαθαρίζουµε από την αρχή- αλλά όταν ανακατεύεις
το καλό µε το κακό, το στραβό µε το ίσιο, σου βγαίνε στραβό.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα. Δεν µπορεί να µας βγει ίσιο αυτό
το πράγµα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκετε λύση στο ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας. Να σας πω γιατί; Γιατί επενδύετε στο να πεθάνουν δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες µετά από είκοσι χρόνια,
τριάντα, σαράντα χρόνια. Αν η λύση του ασφαλιστικού συστήµατος περνά από τη θνησιµότητα των Ελλήνων δεν είναι ασφαλιστικό σύστηµα, είναι οίκος τελετών «ο Μπαµπούλας», δηλαδή
περιµένουµε να πεθάνουν κάποιοι για να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµά µας.
Δεν είναι έτσι. Η λύση του προβλήµατος -την είπα και χθεςείναι να παράγει πλούτο ο τόπος, να εκκινηθεί η οικονοµία. Θα
ήθελα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, γιατί µαθαίνω ότι το ΕΣΠΑ
καθυστερεί πάρα πολύ. Στα Υπουργεία υπάρχουν φάκελοι -µιλήστε, κυρία Μπακογιάννη, εσείς- επιχειρηµατιών, οι οποίοι καθυστερούν τα Υπουργεία να υλοποιήσουν τον έλεγχο. Μια
Κυβέρνηση φιλελεύθερη, που η οικονοµική της πολιτική είναι
στην ανάπτυξη, πρέπει να πιέσει τους Υπουργούς να τελειώσει
αυτή η ιστορία. Μου τηλεφωνούν πολλοί από όλη την Ελλάδα και
µε ρωτάνε τι γίνεται µε αυτή την ιστορία, καθυστερούν τα Υπουργεία. Γιατί; Αν δεν παράγει πλούτο η Ελλάδα, αν δεν δώσουµε
δουλειές στους Έλληνες, αν δεν έχουµε εισφορές στα ταµεία,
δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστηµα. Δεν υπάρχει η στόχευση, λοιπόν, για την παραγωγή. Αυτή είναι η δική µας ένσταση και είναι
ουσιαστική.
Θα σας πω τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, ο
οποίος δεν έκανε δυστυχώς αυτό που έλεγε. Πάµε στις 25 Αυγούστου 2018, συνέντευξη στα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Θα καταργήσω το
νόµο του Κατρούγκαλου». Τον κατήργησε; Κατά κάτι τι. Δηλαδή,
ολίγον πάλι έγκυος, ολίγον κατηργηµένος ο νόµος. Πάµε στις 15
Σεπτεµβρίου 2018, στη ΔΕΘ: «θα καταργήσω τον νόµο του Κατρούγκαλου». Δεν τα λέω εγώ. Πάµε στις 26 Φεβρουαρίου 2019,
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών: θα καταργήσω τον νόµο του
Κατρούγκαλου.
Αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Καταθέτω στα Πρακτικά όλες τις δηλώσεις του, µία προς µία, για να µη τις διαβάζω
όλες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστε: Πώς θα λυθεί το ασφαλιστικό, κύριοι συνάδελφοι,
όταν το δηµόσιο χρέος είναι στο 180% του ΑΕΠ; Πώς θα λυθεί;
Το κόκκινο ιδιωτικό χρέος είναι 330 δισεκατοµµύρια ευρώ µαζί
µε τις επιβαρύνσεις, πάνω από το 170% του ΑΕΠ.
Πάµε στο ιδιωτικό χρέος. Δεν σας λέω για το δηµόσιο. Ιδιωτικό
σηµαίνει ο επιχειρηµατίας που έχει µια µικρή επιχείρηση, ο
οποίος χρωστάει και -θα το πω για ακόµη µία φορά- η φορολογική πολιτική που ακολούθησε και αυτή η Κυβέρνηση και η προηγούµενη και η πιο προηγούµενη τον έχουν κάνει να αφαιµαχθεί
τελείως. Και σας οµιλώ σαν κάποιος που έχει επιχειρήσεις.
Έχουµε αφαιµαχθεί οι επιχειρηµατίες του τόπου. Δεν µπορούµε
να πληρώνουµε ούτε υψηλό ΦΠΑ, ούτε ειδικούς φόρους, ούτε
φόρους επιτηδεύµατος. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία,
γιατί θα είναι πολλά τα έξοδα και θα αναγκαστούµε να απολύσουµε κόσµο.
Το λέω γιατί ακούω τη φωνή των επιχειρηµατιών, γιατί η ελλη-
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νική µικροµεσαία επιχείρηση είναι η ατµοµηχανή της οικονοµίας.
Δυστυχώς, κάνατε τα πάντα πενήντα χρόνια να µην έχουµε βιοµηχανία. Κλείσατε όλες τις µεγάλες εταιρείες από ιδεοληπτική
εµµονή, φοβούµενοι την ψευτοαριστερά από εδώ, επειδή έβγαιναν στους δρόµους. Έχετε κλείσει όλες τις εταιρείες. «PIRELLI»
να θυµηθώ; «Πειραϊκή Πατραϊκή» να θυµηθώ; Όλες αυτές οι εταιρείες.
Θα µου πείτε, τι έπρεπε να κάνουµε; Να τις επιχορηγήσουµε
και να τις επιδοτήσουµε; Ακούστε: Το κάνει η Γερµανία σε πολλές εταιρείες της, το κάνει η Γαλλία σε πολλές εταιρείες της.
Υποβοηθά τις επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργούν. Όταν η ελληνική εταιρεία δανειζόταν µε 22% επιτόκιο και η γερµανική µε 2%,
µε 3% και η γαλλική µε 1%, µε 2%, δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί η ελληνική βιοµηχανία τη γερµανική.
Ακόµη και τώρα ισχύει το ίδιο. Εγώ αν θα πάω να πάρω ένα
δάνειο ως επιχειρηµατίας από ελληνική τράπεζα, αν µου το δώσουν -θα µου το δώσουν, γιατί είµαι καθαρός, εν πάση περιπτώσει δεν έχω άλλα δάνεια και βάρη- θα µου πουν 8% επιτόκιο.
Όµως, αν πάει ένας Γερµανός στη γερµανική τράπεζα Deutsche
Bank µηδενικό επιτόκιο, να µη σας πω ότι του δίνουν να πάρει
τα λεφτά τσάµπα. Πώς θα ανταγωνιστούν;
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που οραµατίζεστε; Η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης; Οι φίλοι µας οι Ευρωπαίοι; Δεν
υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν µόνο συµφέροντα.
Επίσης, ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο 50% των προηγούµενων τα τελευταία δέκα χρόνια. Δηµογραφικό, ανεργία, γήρανση. Θέλετε εργαζόµενους,
κύριε Υπουργέ, γιατί για να υπάρχει ασφαλιστικό πρέπει να
υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εργαζόµενοι. Πού θα
τους βρει; Εξακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα εργάζονται τώρα
στο εξωτερικό. Έφυγαν. Τους διώξατε, δεν έφυγαν. Τους διώξατε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφυγε κανείς
µόνος του από εδώ, τους διώξατε µε τις κακές επιλογές σας. Αν
αυτοί δεν εργαστούν, ποιοι θα δώσουν εισφορές; Οι Πακιστανοί,
οι Αλγερινοί, οι Μαροκινοί που έρχονται εδώ και τους δίνετε επιδόµατα; Κάνατε λάθος! Δεν έχουν µάθει να εργάζονται και ούτε
προσωπικό προς εργασία είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα το δούµε
στην πορεία και αυτό.
Τι δεν κάνετε; Κατ’ αρχάς, δεν επαναφέρετε το ΕΚΑΣ. Εµείς
το λέµε συνεχώς, ένα βοήθηµα, ένα επίδοµα του παππού µας
είναι. Ένα επιδοµατάκι στον παππού και στη γιαγιά είναι, βρε παιδιά! Δώστε το, το ρηµάδι! Θα καεί η Ελλάδα αν δώσουµε ένα
ΕΚΑΣ στον γέροντα ο οποίος είναι στο χωριό ή στην πόλη και
παίρνει µία συνταξούλα 500 ευρώ, 300 ευρώ, να του δώσουµε
κάτι, εν πάση περιπτώσει, τώρα στα στερνά;
Επίσης ικανοποιήσατε τα αιτήµατα των ΑΜΕΑ, κύριε Υπουργέ;
Εγώ θα σας πω τα αρνητικά του νοµοσχεδίου. Θα έρθουµε να
ψηφίσουµε κάποια πράγµατα, αλλά δεν µπορούµε να τα ψηφίσουµε όλα. Δεν γίνεται. Παιδιά ορφανά, µε αναπηρία, αυτισµό,
σύνδροµο Down να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάµβανε ο θανών γονέας. Τι πιο απλό από αυτό; Δηλαδή το παιδάκι που έχει σύνδροµο Down και πεθαίνουν οι
γονείς του ξαφνικά, θα το πετάξουµε; Να το ρίξουµε κάτω, να
πεθάνει. Δεν είναι λογικές αυτές. Χρειάζεται κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δείχνει µια αναλγησία. Δεν είναι σωστές οι επιλογές,
ειδικά για τα ΑΜΕΑ.
Υποσχεθήκατε πρόνοια για τους οµογενείς -µιλήσαµε και µαζί.
Αντιλαµβάνοµαι ότι δηµιουργούνται άλλες εκρήξεις µε τους Βορειοηπειρώτες. Μου είπατε και το αντιλαµβάνοµαι και αυτό, αλλά
δεν µας αφορά. Είναι εθνική υποχρέωση της χώρας στους Βορειοηπειρώτες αδελφούς µας και στους Ελληνοπόντιους να τους
δώσει τη σύνταξη που δικαιούνται. Αυτό κάνουν όλα τα σοβαρά
κράτη. Ας το κάνουµε και εµείς ως υποχρέωση.
Δεσµεύτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είναι προς τιµή
του και µπράβο του. Θα το ξαναπώ ότι ο κ. Μητσοτάκης µετά
από είκοσι χρόνια βγήκε ως Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο και
είπε ότι ναι, είναι αδικία και θα το κάνουµε. Μη το τρενάρετε,
Υπουργέ µου, µη το πάτε φρένο γκάζι. Στο τέλος θα πάτε µε την
όπισθεν και θα πείτε ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι ηθική υποχρέωση. Ο Πρωθυπουργός το δήλωσε εδώ µέσα.
Αναδροµικά συντάξεων: γιατί µόνο από τον Οκτώβριο του
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2019; Τι κόψε- ράψε είναι αυτό; Μου θυµίζει φασονατζίδικο, κοπτοραπτική. Γιατί από το 2019; Πριν τι έγινε; Όχι από το 2016; Ο
νόµος θεσπίστηκε το 2016, αφού είστε υπέρ της κανονικότητας
ως Κυβέρνηση -τον ψήφισαν από εδώ οι κύριοι το 2016- και αφού
το κράτος έχει και συνέχεια. Γιατί συνέχεια το κράτος δεν έχει
µόνο µε τα ΜΑΤ που έδερναν στις Πρέσπες, µε τα ΜΑΤ που δέρνουν στη Λέσβο, µε το µακεδονικό, έχει και εδώ. Ή έχουµε συνέχεια και κανονικότητα, κύριε Υπουργέ µου, ή δεν έχουµε
κανονικότητα. Αν δεν έχουµε κανονικότητα να µας το πείτε, διότι
α λα καρτ κανονικότητα δεν υπάρχει, ούτε ολίγον -επαναλαµβάνω- κανονικότητα. Είναι αυτά που δούλεψαν οι άνθρωποι, δεν
τους τα χαρίζουµε. Δεν χαρίζουµε σε κανέναν τίποτα. Τα δούλεψαν αυτά και θέλουν τα λεφτά τους, τα απέδωσαν.
Αναλογιστική µελέτη: µου λέτε ότι το ασφαλιστικό είναι βιώσιµό ως το 2070 µε την παραδοχή ότι θα µειωθούν, δηλαδή θα
πεθάνουν, δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες. Μπράβο, κύριε
Υπουργέ, τι να πω τώρα; Να πεθάνουν δέκα εκατοµµύρια Έλληνες για να έχουµε και πλεόνασµα στο τέλος. Έτσι είναι οι αναλογιστικές µελέτες; Δεν είναι λογική αυτή. Συγνώµη, αλλά δεν
µπορώ να αποδεχτώ µια λογική ενός Υπουργού τεχνοκράτη
όπως εσείς, που σας γνωρίζω προσωπικά, που ξέρω ότι δουλεύετε δώδεκα ώρες την ηµέρα στο Υπουργείο, το γνωρίζω,
αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσµα. Και η πολιτική κρίνεται εκ του
αποτελέσµατος, όχι από την πρόθεση που έχετε. Στο ποδόσφαιρο τιµωρείται η πρόθεση, όµως στην πολιτική τιµωρείται το
αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα δεν είναι σωστό. Κοιτάτε να επιβιώσουν οι αριθµοί σας -σαν το Σηµίτη ένα πράγµα µε το ευρώτο φτιάχνετε µέσα στο µυαλό σας, το καταθέτετε και λέτε ότι θα
το ψηφίσετε. Δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, δεν γίνεται να το
ψηφίσουµε όλο αυτό.
Δεν θα πω για τους αγρότες που λαµβάνουν συντάξεις χηρείας και αναπηρίας. Τις χάνουν οι αγρότες. Λάβετε νοµοθετική
πρωτοβουλία, στηρίξτε τους αγρότες. Οι αγρότες είναι λίγοι
στον τόπο µας, ελάχιστοι µπροστά σε αυτό που µπορεί να κάνει
ο πρωτογενής τοµέας. Και αναφέροµαι στον πρωτογενή τοµέα
της τέταρτης και πέµπτης γενιάς, όχι του ροδάκινου και της ντοµάτας που έχει τελειώσει και είναι από τη δεκαετία του 1970 ή
του 1960 ή του 1980.
Πρέπει να σοβαρευτούµε. Είπα και στον Υπουργό κ. Βορίδη δεν είναι εδώ σήµερα- να κάτσουν οι εµπειρογνώµονες να µιλήσουν σοβαρά, να αντιγράψουµε το µοντέλο της Ολλανδίας και
του Ισραήλ στο πρωτογενή τοµέα και σιγά- σιγά να ξεκινήσουµε,
γιατί ο πρωτογενής τοµέας είναι θησαυρός.
Και θα σας το πούµε µε νούµερα, αφού σας αρέσουν τα νούµερα. Εξ όσων γνωρίζω, 115.000.000.000 ευρώ κάνει εξαγωγές
η Ολλανδία σε αγροτικά προϊόντα, που είναι λίγο µεγαλύτερη
από την Πελοπόννησο. Το Ισραήλ κάνει 80.000.000.000, που είναι
ένα χερσαίο κοµµάτι γης. Το βρήκαν µε πέτρες και οι άνθρωποι
παίρνουν το νερό της θάλασσας και ποτίζουν µε αυτό τα χωράφια τους, γιατί κάνουν αφαλατώσεις, τέταρτη και πέµπτη γενεά.
Επιµένω σε αυτό, γιατί γνωρίζω το αντικείµενο, αφού ασχολούµαι σε µία από τις επιχειρήσεις µου µε τον πρωτογενή τοµέα.
Ε, ακούστε λίγο. Εντάξει, είναι δικηγόρος ο Μάκης, ο Υπουργός, το καταλαβαίνω. Βάλτε εµπειρογνώµονες άλλους. Δεν είναι
κακό. Να τον βοηθήσουν. Να τον βοηθήσουµε και εµείς. Και το
είπα και στον Πρωθυπουργό, όταν συναντηθήκαµε, να του
στείλω τους εµπειρογνώµονες τους δικούς µας. Να βοηθήσουµε
την ιστορία θέλουµε, για να ξεκινήσει ο πρωτογενής τοµέας να
δουλεύει.
Να σας πω και κάτι άλλο; Ο ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει για το ασφαλιστικό που έχει κάνει δεκαπέντε περικοπές; Τις έχω εδώ µια προς
µια. Θέλει λίγο θάρρος. Άλλο το θράσος, άλλο το θάρρος. Κάνατε δεκαπέντε περικοπές. Μια προς µια να σας τις διαβάσω;
Μειώσατε τις συντάξεις δεκαπέντε φορές: 1) Εγκύκλιος Χαϊκάλη,
Υφυπουργού Εργασίας. Δικός σας ήταν ο Χαϊκάλης. Μείωνε
ύψος κατώτατων συντάξεων. 2) Τρίτο µνηµόνιο 2015, µείωση
ποσών πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους
του ιδιωτικού τοµέα. 3) Καλοκαίρι του 2016. Επαναϋπολογισµός
Κατρούγκαλου: Μειώθηκαν σε 250.000 συνταξιούχους µέχρι και
40% οι επικουρικές. 4) Αύγουστος 2015. Το ΕΚΑΣ µειώθηκε σε
160.000 χαµηλοσυνταξιούχους αλλά και σταδιακή πλήρης κα-
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τάργησή του. 5) Μειώσεις ως και 60% στα µερίσµατα. Οι επικουρικές των δηµοσίων υπαλλήλων. 6) Συντάξεις νέων συνταξιούχων. Να µην τα διαβάσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά αυτό το πολιτικό Αλτσχάιµερ του ΣΥΡΙΖΑ που όταν
έδερνε στις Πρέσπες ήταν καλά και όταν δέρνουν οι άλλοι στη
Λέσβο είναι φασισµός και αυταρχισµός, όταν κόβατε συντάξεις
ήταν καλά αλλά όταν κόβουν οι άλλοι δεν είναι καλά, είναι µια
λογική που εγώ δεν µπορώ να την αντιληφθώ, πιστέψτε µε. Στο
δικό µου µυαλό και στη δική µου λογική δεν συνδέονται καλά
αυτά. Είναι πολιτική υποκρισία. Να µην πω θράσος. Να πω πολιτική υποκρισία. Ήταν η ανικανότητά σας να κυβερνήσετε, γιατί
µαζευτήκατε µια οµάδα ανθρώπων ξαφνικά και πήρατε την κυβέρνηση όπως την πήρατε, µε γιούχου και ιστορίες και αντιστασιακούς, έξω όλοι φωνάζατε. Το καταλαβαίνω. Να βγαίνετε,
όµως, σήµερα και να κουνάτε το δάχτυλο σε αυτούς οι οποίοι
είναι ανήµποροι βέβαια -φαίνεται, δεν χρειάζεται-, είναι κακοµοίρηδες, πάει πολύ παιδιά. Φτάνει. Μην τους βαράτε όλοι µαζί. Κάνατε, όµως, λάθη τροµακτικά µε δεκαπέντε µειώσεις συντάξεων.
Δεν µπορείτε τώρα και να γίνεστε κήνσορες της εργατικής τάξης.
Το ΚΚΕ το καταλαβαίνω. Έχει µια σταθερή αντίληψη υπέρ των
εργατών. Το αντιλαµβάνοµαι. Να µου κόβετε, όµως, όλες τις συντάξεις και να µου βγαίνετε κήνσορες υπέρ των εργατικών ζητηµάτων, παραπάει το πράγµα.
Να πω για τον ΕΦΚΑ που είναι φούσκα, κ.λπ.. Ακούστε, επειδή
το δηµογραφικό είναι πολύ σηµαντικό θέµα για εµένα για να το
προσπερνάµε, υπάρχουν µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να βοηθήσουν. Έχουν δοκιµαστεί πιλοτικά σε άλλες χώρες. Μπορεί να
διαφωνώ µε τον κ. Ορµπάν αλλά εφήρµοσε ένα σχέδιο και αυξήθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία επτά χρόνια. Ποιο είναι το σχέδιο του Ορµπάν το οποίο θέλει να το πάρει πιλοτικά και η
Γερµανία, να το εφαρµόσει από το 2023 και µετά; Παράταση
χρόνου εξοφλήσεων δανείων οικογενειών µε τουλάχιστον δυο
παιδιά. Γυναίκες κάτω των σαράντα ετών, παντρεύονται, άτοκο
δάνειο 31.000 ευρώ. Το 1/3 του χρέους θα διαγράφεται µε απόκτηση δεύτερου παιδιού. Με απόκτηση τρίτου παιδιού απαλλάσσονται συνολικά από όλο το χρέος. Γυναίκες µε τέσσερα και
πάνω παιδιά θα απαλλάσσονται ισοβίως από το φόρο εισοδήµατος. Είναι µερικά από τα µέτρα που έλαβε αυτός ο κακός, ο
ακροδεξιός, ο επαίσχυντος Ορµπάν. Συµφωνούµε σε αυτό. Είναι
τουρκόφιλος. Συµφωνούµε σε αυτό. Απάνθρωπος. Συµφωνούµε
σε αυτό. Αλλά για τη χώρα του ο άνθρωπος έκανε τα καλύτερα
και αυξήθηκαν τα τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια οι γεννήσεις
Ούγγρων. Και εδώ πεθαίνουν οι Έλληνες, τους φορολογούµε,
κάνουµε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων, στέλνουµε τα παιδιά τους στο εξωτερικό, τους ρίχνουµε και ένα χέρι ξύλο, τους
κάνουµε και ένα push back από την Ελλάδα και τους λέµε «µη
γεννάτε, θα φέρουµε τους άλλους από δίπλα». Όταν λέµε «από
δίπλα», εννοούµε από την Αφρική, από το Κογκό, από την Αλγερία και από το Μαρόκο. Ε, δεν είναι λογικές αυτές.
Θέλω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί είναι σοβαρό το θέµα και
θέλω να µιλήσω γι’ αυτό. Ο Αγάθων ήταν αρχαίος τραγικός. Και
θέλω να µε ακούσει ο Πρωθυπουργός αλλά δεν είναι εδώ. Έλεγε
ο Αγάθων για τον άρχοντα ότι έχει τρία πράγµατα: Πρώτον, ότι
ανθρώπων άρχει. Το αντιλαµβανόµαστε. Δεύτερον, ότι κατά τους
νόµους άρχει και τρίτον, ότι ουκ αει άρχει. Δεν θα κυβερνάτε διά
παντός. Με τα λάθη που κάνετε συνεχώς δεν θα κυβερνήσετε
παραπάνω από δυο, τρία χρόνια. Σας το λέµε και σας το υπενθυµίζουµε από κάτω. Δεν µας ενδιαφέρει αν θα κυβερνήσετε
εσείς. Μας ενδιαφέρει αν θα κυβερνήσουµε εµείς. Και κάποια
στιγµή αν ο ελληνικός λαός µας επιλέξει -και θα µας επιλέξει
γιατί έχουµε και πρόγραµµα και σχέδιο και είµαστε νουνεχείς
γιατί θέλουµε να σας βοηθήσουµε- θα κυβερνήσουµε εµείς αφού
δεν µπορείτε εσείς.
Τι κάνατε, λοιπόν, σήµερα εσείς στη Λέσβο; Βάλατε την ουρά
στα σκέλια και φύγατε τρέχοντας. Έφυγαν τα ΜΑΤ τρέχοντας.
Ξεφτιλίσατε τις αστυνοµικές δυνάµεις. Τους στείλατε σας λεγε-
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ωνάριους να δέρνουν τον κόσµο. Μόλις ο κόσµος βγήκε στους
δρόµους- γιατί φωνή λαού οργή θεού είναι και δεν είναι απλά τα
πραγµατάκια- τρέξατε και βάλατε την ουρά στα σκέλια. Γιατί;
Γιατί δεν έχετε σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Και βγαίνετε υποκριτικά τώρα εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και λέτε για τον Μουτζούρη, γιατί είχε µια άτυχη στιγµή στο ιδιωτικό του τηλεφώνηµα.
Ιδιωτικά δεν νοµίζω ότι µιλάτε µε αστική ευγένεια όλοι σας, όταν
εκνευρίζεστε. Ήταν άτυχη και απρεπής στιγµή. Εσείς, όταν µιλάτε µε φίλους σας και εκνευρίζεστε, µιλάτε ευγενικά; Δεν βρίζετε εσείς; Πετύχατε αυτή τη στιγµή, λοιπόν, και θέλετε να
παραιτηθεί. Ε, τότε παραιτηθείτε εσείς που δεν εφαρµόζετε τίποτα από όσα είχατε πει προεκλογικά. Παραιτηθείτε εσείς που
δεν έχετε την πολιτική αξιοπρέπεια να παραιτηθείτε για όσα δεσµευθήκατε να κάνετε και δεν κάνετε. Ο Χριστός και η Παναγία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Σας φταίει αυτός και δεν φταίτε εσείς που δεν είχατε σχέδιο.
Πονάει το δόντι και κόβετε το κεφάλι. Δεν ισχύουν αυτά στην πολιτική. Η δική σας ανικανότητα να λύσετε το πρόβληµα δεν θα
οδηγήσει την Ελλάδα σε διχασµό. Κάνετε λάθη. Οδηγείτε τον
τόπο σε διχασµό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Τι λέγατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Θα σας διαβάσω, κύριε συνάδελφε, µια επιστολή κατοίκου της Λέσβου την οποία µου έστειλε το πρωί στο γραφείο µου.
Θα τη στείλω στο γραφείο το δικό σας. «Πάνω από νησιά πετούν
τουρκικά µαχητικά και drones. Λαθροµετανάστες µπαίνουν από
παντού και λεηλατούν. Μου παίρνουν την περιουσία και τα πρόβατα που έχω στο µαντρί µου. ΜΑΤ εισβάλουν και τσακίζουν στο
ξύλο. Τόση στοργή γιατί φυλάµε Θερµοπύλες», µου λέει. Γιατί
είναι το άκρο της χώρας µας και πρέπει να τους σεβόµαστε τους
ανθρώπους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και η επίλυση του προβλήµατος δεν γίνεται απλά στέλνοντας
τα ΜΑΤ αποκαλώντας τους Τουρκόσπορους. Έτσι τους είπαν τα
ΜΑΤ εκεί: Τουρκόσπορους. Και σήµερα οι λιµενικοί κατήγγειλαν
διά του σωµατείου τους δυστυχώς …
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ντροπή!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ντροπή είναι αυτά που κάνετε εσείς. Εγώ είµαι κοµψός
και θέλω να πω περισσότερα. Ντροπή, γιατί οι αστυνοµικοί σήµερα θα κάνουν µήνυση στους λιµενικούς της περιοχής, γιατί
τους µούτζωναν, όταν φεύγανε από εκεί. Το ξέρατε; Βγήκε ο κ.
Πετρακάκος, ο Πρόεδρος των Αστυνοµικών Υπαλλήλων και λέει
ότι θα κάνουν µήνυση στους λιµενικούς. Καταλαβαίνετε τι κάνετε; Αντί να πείτε ότι κάνατε λάθος. Αντιληπτό, έγινε λάθος. Να
τραβήξουµε το αυτί του Μουτζούρη όλοι µαζί, αν φταίει αυτός.
Δεν φταίει όµως αυτός.
Πηγαίνετέ τους στα ακατοίκητα νησιά. Σας το έχω πει χίλιες
φορές. Να τους βάλετε σε πλοία. Υπάρχουν απονηολογηµένα
πλοία, κρουαζερόπλοια τριάντα ετών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τα έχουµε µε δεξαµενές καυσίµων, µε εστιατόρια, τα πάντα.
Βάλτε ανά χίλια, χίλια πεντακόσια άτοµα εκεί µέσα. Ξεχωρίστε
τους γιατί ο ένας σφάζει τον άλλο, ο ένας βιάζει το παιδί του αλλουνού, ο Αφγανός µισεί τον Πακιστανό, ξεχωρίστε τους. Το ένα
πλοίο θα έχει Αφγανούς, το άλλο Πακιστανούς. Μακριά από τους
Έλληνες γιατί δηµιουργούνται προβλήµατα σας λέω. Και επιτόπου transit να φεύγουν στις χώρες τους. Απέλαση όλων τώρα.
Δεν γίνεται αλλιώς. Θα έχουµε µεγαλύτερα προβλήµατα. Και
είµαι ευγενικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε τώρα και να σας το πω να το καταλάβετε. Εγώ δεν
ενστερνίζοµαι τον κανιβαλισµό και την βαρβαρότητα κανενός.
Αλλά εδώ στην πολιτική θα µιλάµε πολιτικά. Η ανικανότητα του
πολιτικού συστήµατος να επιλύσει ένα µείζον εθνικό θέµα δεν θα
τελειώσει µε ένα τράβηγµα του αφτιού του Μουτζούρη ούτε του
Βελόπουλου ούτε του κατοίκου της Λέσβου ή της Νάουσας. Κάνετε λάθος. Να σκεφτούµε όλοι µαζί; Ναι. Να µαζευτούµε όλοι
µαζί; Ναι. Να προτείνουµε όλοι µαζί; Ναι. Και να επιλέξουµε την
κοινή συνισταµένη την καλύτερη λύση. Δηµιουργούνται εκρήξεις
στην περιοχή σε όλη την Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα επίσης κλείνοντας να πω το εξής γιατί δεν έχετε καταλάβει. Σήµερα το πρωί ενώ γίνονται τα επεισόδια στη Λέσβο,
προς τιµήν του ο Πρωθυπουργός έκανε πίσω και το λέω δηµοσίως. Ήθελε θάρρος να κάνει πίσω ένας Πρωθυπουργός γιατί
κατάλαβε τι πάει να γίνει στη Λέσβο και δυτικά της Λέσβου. Σήµερα το πρωί στις έξι η ώρα οι φίλοι σας οι Τούρκοι που κάνετε
εσείς τα ΜΟΕ µεταξύ σας κάνουν NAVTEX δυτικά της Λέσβου.
Αυτό λέγεται εξωτερική πολιτική, σοβινιστική, µιλιταριστική. Αλλά
αυτοί σχεδιάζουν. Εµείς δεν σχεδιάζουµε τίποτα. Εµείς αποφασίζουµε, στέλνουµε τα ΜΑΤ, δέρνουν τον κόσµο και τα παίρνουµε πίσω. Δεν γίνεται έτσι πολιτική.
Και επειδή θέλω να κλείσω να µην σας τρώω περισσότερο
χρόνο, θα πω το εξής. Έχω µια απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Πήγε ένας Πακιστανός εκεί και είπε ότι
είναι άθεος και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δικαιούται άσυλο.
Πήγε και δήλωσε άθεος προχθές. Έχω την απόφαση µπροστά
µου. Και κατά δήλωση άθεος ο κύριος παίρνει άσυλο. Βρήκαν τη
νέα φάµπρικα, κύριοι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας και θα το
δείτε από εδώ και στο εξής ότι θα πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια και θα δηλώνουν άθεοι οι περισσότεροι και θα παίρνουν το άσυλο γιατί το δικαιούνται για θρησκευτικούς λόγους.
Σας είπα ότι δεν είναι απλά τα πράγµατα. Θέλει τόλµη, θέλει
αρετή, θέλει θάρρος, θέλει κουράγιο και κυρίως θέλει να πούµε
«κάναµε και ένα λάθος, δεν είχαµε σχέδιο, τώρα θα σχεδιάσουµε, δώστε µας πέντε µήνες να το κάνουµε πράξη». Ούτε αυτό
κάνετε ούτε αυτό µπορείτε να κάνετε. Και ξέρετε κάτι; Ενώ ο
φίλος µου ο Άδωνις µας έλεγε ότι θα µπουν οι µπουλντόζες στο
Ελληνικό, µπήκαν οι µπουλντόζες στη Λέσβο. Λέγατε ότι θα
µπουν από τον Νοέµβριο, από τον Σεπτέµβριο. Εγώ διαφωνώ µε
το Ελληνικό. Βάλατε µπουλντόζες στη Λέσβο. Δεν είναι λογική
αυτή.
Όσον αφορά βέβαια για τους φίλους µου τους αριστερούς,
επειδή µιλάνε για την αυτοδιάθεση των λαών και όλα αυτά, τα
γνωστά αριστερίστικα που µάθαµε στο πανεπιστήµιο, θα σας πω
κάτι πολύ απλό. Για το δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση
απαιτείται πατριωτισµός, κύριοι συνάδελφοι. Πατριωτισµός, να
αγαπάς την πατρίδα σου, να αγαπάς τον συµπατριώτη σου, να
αγαπάς το γένος σου. Εδώ στην Κούβα αν πάτε -έχετε πάει, φαντάζοµαι, µερικοί- υπάρχει σε τεράστια επιγραφή η ρήση του Τσε
Γκεβάρα: «Πατρίδα ή θάνατος».
Εσείς τι εννοείτε ακριβώς, όταν λέτε πατρίδα; Να γεµίζουµε
µε τον κάθε ένα εδώ, να του δίνουµε επιδόµατα και τα δικά µας
τα παιδιά, τα ελληνόπουλα, να πηγαίνουν στο εξωτερικό να γίνονται υπάλληλοι και εργάτες; Να τους δίνουµε επιδόµατα σε
µια χώρα πτωχευµένη; Αυτό εννοείτε πατρίδα εσείς; Εµείς εννοούµε πατρίδα µία: Να είναι ανεκτική η πατρίδα µας, να δέχεται
τη διαφορετικότητα, να δεχόµαστε και όσους µπορούµε να βοηθήσουµε, αλλά πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και µετά
οποιοιδήποτε άλλοι. Επιτρέψτε µας λοιπόν αυτός ο υγιής πατριωτισµός να είναι ο πατριωτισµός της Ελληνικής λύσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και κλείνοντας, θα σας διαβάσω τι λέγατε εσείς µαζί, ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, σε οµόφωνο πόρισµα της Επιτροπής της Βουλής για το δηµογραφικό. Το 1993 τα λέγατε αυτά
εσείς, πριν µεταλλαχτείτε βέβαια, γιατί µεταλλαχτήκατε κιόλας.
Έχετε κάνει πολλές µεταλλάξεις, έχετε µια οβιδιακή αντίληψη
για τη µετάλλαξη. «Η µείωση των γεννήσεων απειλεί πλέον σοβαρά την ανανέωση και διαιώνιση της ελληνικής φυλής». Αυτό
υπάρχει στα Πρακτικά του Κοινοβουλίου. Δικό σας πόρισµα είναι.
Εµείς είµαστε υπέρ της διαιωνίσεως της ελληνικής φυλής και της
ελληνικής γλώσσας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ό,τι λέγατε εσείς, λέµε εµείς σήµερα. Εσείς το αλλάξατε,
εµείς δεν το αλλάζουµε, γιατί πιστεύουµε στην ελληνική φυλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που ορ-
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γανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Ράλλειο Γυµνάσιο
Θηλέων Πειραιά.
Σάς καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, θα σταθώ δι’ ολίγον στον προλαλήσαντα. Υπάρχει
πατριωτισµός, υπάρχει αγνός, άδολος πατριωτισµός και υπάρχει
«νοσηρός» πατριωτισµός, εντός εισαγωγικών το δεύτερο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Είναι όπως το βλέπεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν είναι όπως το βλέπω, κύριε συνάδελφε.
Υπάρχει διεθνές δίκαιο που καθορίζει τους ανθρώπους τους
ανέστιους, τους φυγάδες, τους κατατρεγµένους, αυτούς που καταφέρνουν να ξεφύγουν από εµφύλιο σπαραγµό, να θρηνούν τα
θύµατά τους, τα παιδιά τους, να τα φέρνουν στις πλάτες, να πνίγονται και εσείς είστε εκείνοι που θέλετε να τους βάλετε σε πλοία
δήθεν µου. Αυτά είναι απαράδεκτα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Ελληνικής
Λύσης)
Είναι εθνικισµός ανέξοδος, ανέξοδος πατριωτισµός, τον οποίο
κάνετε µόνο και µόνο για να πάρετε ένα κλίµα των µισαλλόδοξων, των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τι εστί πατριωτισµός
αγνός, τι εστί διεθνισµός και τι εστί µισαλλοδοξία, από την άλλη
πάντα, και υφέρπων φασισµός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Στην Κύπρο πες τα αυτά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Ελληνικής
Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μετά λοιπόν από αυτά, επανέρχοµαι,
κύριε Πρόεδρε, και θέλω να πω τα εξής.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτή που ψήφισε
την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ για τους κατόχους ακινήτων άνω των
500.000 ευρώ, που δεν τους λες και µεσαίους. Ήταν αυτή που
αποφάσισε µε το επακολουθήσαν φορολογικό νοµοσχέδιο να
αποσείσει παντοιοτρόπως φορολογικά βάρη προς όφελος offshore εταιρειών, να µειώσει στο ήµισυ τα µερίσµατα των µετοχών
εταίρων νοµικών προσώπων, να παράσχει άλλες απαλλαγές στο
µεγάλο κεφάλαιο και τα υψηλά βαλάντια και εν τέλει να ευνοήσει
τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Δεν είχαµε λοιπόν καµµία αµφιβολία ποια κοινωνικά στρώµατα θα επιλέγατε να ωφελήσετε και ποια να επιβαρύνετε µε την προωθούµενη αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Να γίνω σαφέστερος. Με το παρόν νοµοσχέδιο εννέα στους
δέκα συνταξιούχους θα δουν τη συνταξιοδοτική τους παροχή να
µειώνεται, ενώ µικρές και µόνο αυξήσεις θα έχουν εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχων σε ένα σύνολο δυόµισι εκατοµµυρίων. Αντίθετα, ευνοηµένοι είναι οι ασφαλισµένοι µε µηνιαίες συντάξεις
από 2.000 ευρώ και πάνω, που επίσης δεν τους λες και µικροµεσαίους. Θα προλάβω τυχόν αιτιάσεις σας ότι οι αυξήσεις αφορούν σε όσους έχουν καταβάλει ασφάλιστρα από τριάντα πέντε
χρόνια και πάνω, διερωτώµενος: Ποιος µπορεί να αδιαφορήσει
για τους ασφαλισµένους που δεν µπόρεσαν να συµπληρώσουν
τριάντα έτη ασφάλισης, όχι γιατί δεν ήθελαν να δουλέψουν, αλλά
διότι δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν µια οποιαδήποτε εργασία,
µε την ανεργία να πλήττει την κοινωνία επί συνεχή δεκαετία και
µε ποσοστά που κυµαίνονταν από το 27% µέχρι το 17% προσφάτως;
Το ασφαλιστικό σύστηµα οφείλει να είναι πρωτίστως κοινωνικό, να µεριµνά για τους οικονοµικά αδύναµους και τους ευάλωτους, ώστε τουλάχιστον κατά την αποµαχία τους να τους έχει
εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Μονοµερής λοιπόν και πάλι η στοχευµένη ανακατανοµή που επιχειρείτε.
Ας τα ακούνε βέβαια όσοι πρέπει, που δεν είναι και παρόντες.
Ένας στους δέκα και βέβαια ο οικονοµικά ισχυρότερος συνταξι-
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ούχος θα ωφεληθεί, ενώ οι εννέα υπόλοιποι, δηλαδή οι µικροµεσαίοι, θα υποστούν µικρότερες ή µεγαλύτερες µειώσεις. Εάν,
όπως υποστηρίζετε, καµµία σύνταξη δεν προβλέπεται να µειωθεί, τότε πώς προκύπτει το καταγεγραµµένο έλλειµµα των διακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ που αφορά όλη τη συνταξιοδοτική
δαπάνη, η οποία θα µειωθεί στο επόµενο έτος;
Σε ό,τι αφορά δε τη δέκατη τρίτη, που τώρα έρχεστε να καταργήσετε, αυτήν που εµείς νοµοθετήσαµε και εσείς -την ανάγκη
φιλοτιµία ποιούµενοι- υπερψηφίσατε, µόλις πέρσι, να µην ξεχνιόµαστε, αντιλαµβάνεται κανείς ότι η κατώτερη σύνταξη, δηλαδή
τα 500 ή 750 ευρώ, δεν έχουν την ίδια αξία και βαρύτητα για
όλους. Αυτοί που κυρίως θα στερηθούν θα είναι τα φτωχά και
λαϊκά και από αυτούς θα λείψουν οι απαραίτητοι πόροι για να καλύψουν τους στοιχειώδεις όρους της επιβίωσής τους, που για
άλλους µπορεί να είναι µια βραδιά έξοδος.
Σας παραπέµπω στον πίνακα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
που εσείς καταθέσατε, από τον οποίο µε σαφήνεια προκύπτει ότι
η µέση ετήσια σύνταξη, υπολογιζόµενη µε το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστηµα, θα υπερβαίνει συνεχώς και µέχρι το 2040 αυτή που
θα προκύπτει από το δικό σας σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, το
2040 µε το ισχύον σύστηµα η ετήσια σύνταξη θα ανέρχεται σε
13.222 ευρώ, ενώ µε το νέο στο σαφώς υστερούν ποσό των 13.202
ευρώ. Και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, επί είκοσι έτη.
Διατείνεται βέβαια ο Υπουργός σας ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη
θα αντικατασταθεί από µια συµπληρωµατική χρηµατοδότηση του
κοινωνικού προϋπολογισµού. Έχει ο θεός δηλαδή! Βοήθεια!
Απόλυτη αβεβαιότητα και αοριστία της εν λόγω παροχής. Όπου,
αντίθετα, ενδιαφερθήκατε να προβείτε σε ελάφρυνση φορολογικών βαρών, µειώσεις ΕΝΦΙΑ και λοιπές απαλλαγές, είσαστε
απόλυτα ακριβείς και συνεπείς µε ακρίβεια δεκαδικού. Για τους
οικονοµικά ασθενέστερους όµως καµµιά ελπίδα.
Αναφορικά τώρα µε τις ασφαλιστικές εισφορές που συνοδεύουν την κατ’ ευφηµισµόν ασφαλιστική σας µεταρρύθµιση,
αξίζει κυρίως να επισηµανθεί η αύξηση της ελάχιστης βαθµίδας
από τις έξι συνολικά που καθιερώσατε στην κατηγορία των ελευθέρων επαγγελµατιών, αυτής που υπέστη µια γενναία περικοπή
της τάξης του 50% περίπου επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ και µέχρι
σήµερα ανερχόταν σε 185 ευρώ µηνιαίως, ποσό το οποίο εσείς
αυξάνετε στα 210, δηλαδή 25 ευρώ µηνιαίως ή 300 ευρώ ετησίως
το ελάχιστο, τουλάχιστον ένα ποσό διόλου αµελητέο για τα χαµηλά και πάλι εισοδήµατα, που αφορά το 80% του συνόλου της
κατηγορίας αυτής.
Αντίθετα, το ισχύον σύστηµα που θεσµοθετήθηκε µε τον
ν.4387/2016, που προέβλεπε καταβολή ασφαλίστρων αναλογικά
προς τα εισοδήµατα, επικρίθηκε από την Κυβέρνηση ως αναιτιολόγητο και αντισυνταγµατικό, για να προχωρήσει στη θεσµοθέτηση των έξι ασφαλιστικών κλάσεων. Η ασφαλιστικότητα όµως,
κύριοι συνάδελφοι, δεν περιορίζεται στενά και µόνο στη φοροδοτική ικανότητα. Αφορά στην επιµέτρηση όλων των οικονοµικών
βαρών και συνιστά αρχή σύµφυτη και προς την κοινωνική ασφάλιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη ένα λεπτό, γιατί είχαµε
και παρατράγουδα.
Για τον λόγο αυτό δικαίως και αναλογικώς οι έχοντες υψηλότερες απολαβές υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό επί των εισοδηµάτων τους, όπως άλλωστε
και για τους µισθωτούς αναλογικά υπολογίζονται οι εισφορές
τους.
Κλείνοντας, να υπενθυµίσω ότι µε τον ν.4387 η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε σε εξορθολογισµό και απλοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος, υιοθετώντας κατά ένα µέρος τις επιβληθείσες απαιτήσεις των Θεσµών που έπληξε κυρίως την ευάλωτη
οµάδα των συµπολιτών µας. Πλην όµως κατόρθωσε να ενοποιήσει τα διαφορετικά -περί τα εννιακόσια, να µην ξεχνάµε- είδη
καθορισµού που προϋπήρχαν σε ένα απλό, δίκαιο και καθολικό
σύστηµα, πρωτίστως κοινωνικό.
Το σύστηµα αυτό αποτέλεσε τη βάση για την επαναθεµελίωση
του ασφαλιστικού συστήµατος µε όρους καθολικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι που η σηµερινή Κυβέρνηση µε τις προ-
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ωθούµενες ρυθµίσεις θα ανατρέψει, υποσκάπτοντας την ίδια τη
βιωσιµότητα του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βελόπουλε,
έχετε ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω διάθεση να αντιδικήσω µε κανέναν. Θα επαναλάβω, όµως, αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα
υπόλοιπα κόµµατα το ’93: «Η µείωση των γεννήσεων απειλεί
πλέον σοβαρά την ανανέωση και τη διαιώνιση της ελληνικής µας
φυλής». Φυλής! Φυλής! Φυλής!
Εδώ είναι τα Πρακτικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα έχω
για να τα καταθέσουµε σε λίγο.
Αν σήµερα αυτοί άλλαξαν άποψη, τότε ήταν ρατσιστές. Τότε
ήταν ρατσιστές. Τώρα, δεν ξέρω τι είναι.
Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν θέλω να κάνω αντιδικία -επαναλαµβάνω- είµαι έλλογο ον που ξέρω τι σηµαίνουν οι λέξεις και
οι έννοιες. Διαφέρουµε από τα υπόλοιπα όντα.
Δεν εξύβρισα κανέναν. Δεν χαρακτήρισα κανέναν. Δεν αναφέρθηκα σε κανέναν προσωπικά. Προσπαθώ µέσα σε αυτή την
Αίθουσα ως έλλογο ον να αντιπαρατίθεµαι ακόµη και αιχµηρά.
Έτσι, ναι. Αλλά µε ύβρεις και συκοφαντίες δεν µπορώ εγώ να παρακολουθήσω, λέγοντας το εξής: Ας πουν οι κύριοι από εδώ τη
ρήση του Τσε Γκεβάρα: «Πατρίδα ή θάνατος». Μπορούν να το
πουν; Δεν θα το πουν.
Δεν θα ρωτήσω βέβαια τους καλούς συναδέλφους, αν ξέρουν
στην Κύπρο τι σηµαίνει διεθνές δίκαιο, που έχει παραβιαστεί εκατοντάδες φορές. Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, κατά τον
Θουκυδίδη -γεωπολιτική, γεωϊστορία- είναι η επίκληση του αδυνάτου έναντι του ισχυρού.
Κλείνοντας: Δεν θα ρωτήσω πόσους οι ίδιοι φιλοξενούν από
τους καλούς πρόσφυγες σπίτι τους, γιατί ξέρω την απάντηση.
Κανέναν. Έτσι, δεν είναι φιλάνθρωποι. Έτσι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπάρκα,
ήσασταν ο επόµενος οµιλητής. Να βάλουµε τον κ. Δηµοσχάκη,
ο οποίος κρατείται από χθες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Περιµένω
πολλή ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω µια παρατήρηση για την Ολοµέλεια. Ο Υπουργός δεν είναι εδώ. Καταλαβαίνω ότι δεν µπορεί να
βγάλει µόνος του τη διαδικασία. Είναι απάνθρωπο. Δεν µπορεί
µόνος του να βγάλει τη διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έρχεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ξέρετε, κύριε Οικονόµου, όταν
µιλούν οι Βουλευτές από Βήµατος Βουλής, η Κυβέρνηση πρέπει
να παρίσταται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ορίστε, ήρθε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Άλλο λέω. Είναι απάνθρωπο να
βγάζει όλη διαδικασία µόνος του. Είναι λογικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, ήρθε ο
Υπουργός.
Συνεχίστε, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Επιτρέψτε µου, λοιπόν και µια
παρατήρηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία, µετά το επτάµηνο µπάχαλο και
αφού µετέτρεψε σε εµπόλεµη ζώνη τα νησιά για σαράντα οκτώ
ώρες, οδηγώντας την κατάσταση σε πρωτοφανείς συνθήκες σύγκρουσης και κοινωνικής αναταραχής, ακόµα και µε πυροβολισµούς, ανακαλεί άρον-άρον τις δυνάµεις των ΜΑΤ. Ο κ.
Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία είναι οι µοναδικοί υπεύθυνοι
αυτού του χάους. Οι ιδεοληψίες και η διαχείριση της ανικανότητας
έχουν µετατρέψει τα νησιά του βόρειου Αιγαίου σε µόνιµο πάρκινγκ ψυχών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλούµε λοιπόν τον κ. Μητσοτάκη, έστω και την ύστατη
στιγµή, να αλλάξει ρότα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, επιλέξατε να
προσδώσετε στο σχέδιο νόµου που καταθέσατε στη Βουλή τον
χαρακτηρισµό «ασφαλιστική µεταρρύθµιση». Ως ο κύριος εκφραστής της Δεξιάς παράταξης στη χώρα, εφαρµόσατε για πάνω
από σαράντα χρόνια πολιτικές που στερούσαν από το ασφαλιστικό σύστηµα πόρους ζωτικούς για τη βιωσιµότητα του, όπως
η άτοκη κατάθεση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εξαϋλώσατε τα αποθεµατικά των ταµείων µε την κακοδιαχείριση και τις λογικές δοµηµένων οµολόγων. Υπονοµεύσατε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ύστερα από την εµφάνιση
και εξάπλωση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, την ουσιαστική εξαφάνιση
του συνόλου των ελεγκτικών µηχανισµών, όπως ο ΣΕΠΕ, µε αποτέλεσµα την υστέρηση πόρων και τη υστέρηση του ασφαλιστικού
συστήµατος σε ολοένα και µικρότερη βάση ασφαλισµένων.
Έρχεστε και κοµπάζετε περί ασφαλιστικής µεταρρύθµισης.
Αντί να γίνει ένα βήµα µπροστά στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, µε βάση και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, οι
οποίες άλλωστε δεν αµφισβήτησαν τη φιλοσοφία του θεσµικού
πλαισίου που εισήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε το παρόν σχέδιο
νόµου κάναµε βήµατα πίσω.
Ειδικότερα, εννιά στους δέκα συνταξιούχους χάνουν σηµαντικό εισόδηµα. Μόλις ένας στους δέκα, και µάλιστα, από το
τµήµα των υψηλότερων εισοδηµάτων θα δει κάποια αύξηση. Η
θεσµοθετηµένη από τον ΣΥΡΙΖΑ επαναφορά του µόνιµου µέτρου
της δέκατης τρίτης σύνταξης καταργείται για όλους. Ειδικά,
στους χαµηλοσυνταξιούχους που έπαιρναν στο σύνολό τους τη
δέκατη τρίτη σύνταξη κόβεται µία ολόκληρη σύνταξη.
Επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης να πει ψέµατα στους συνταξιούχους
της χώρας, όταν από βήµατος της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης εγγυόταν τη διατήρηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Εννιά στους δέκα ελεύθερους επαγγελµατίες επιβαρύνονται
σηµαντικά στις εισφορές τους για να ελαφρυνθεί ο ένας στους
δέκα. Τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µε την αύξηση κατά 20%
των εισφορών τους πληρώνει την πολλαπλάσια µείωση εισφορών
για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα. Ειδικότερα, οι εισφορές για το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων αυξάνονται κατά 20%. Η κατώτατη εισφορά αυξάνεται
και από 185 ευρώ ανεβαίνει στα 220 ευρώ.
Αντί λοιπόν των επικοινωνιακών ποµφολύγων του κ. Βρούτση
που δεν άφησε κανάλι για κανάλι και εκποµπή για εκποµπή που
να διαλαλεί για παραδείσους, η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ,
την οποία εσείς δηµιουργείτε είναι διαφορετική. Και τη δηµιουργεί η Νέα Δηµοκρατία µε το παρόν σχέδιο νόµου. Είναι διαφορετική για εκατοµµύρια τωρινούς και µελλοντικούς ασφαλισµένους.
Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της ακαδηµαϊκής
κοινότητας κατά την αξιολόγηση του παρόντος σχεδίου νόµου,
αξιολόγηση, όπως αποδεικνύεται σε µία σειρά από άρθρα σε φιλικά προς τη Νέα Δηµοκρατία µέσα ενηµέρωσης, επισηµαίνουν
τα εξής: Η Κυβερνητική πρόταση έχει µοιραίες συνέπειες. Αποµακρύνει για πολλές δεκαετίες στην προοπτική ενιαίου ασφαλιστικού. Παρουσιάζει στοιχειώδεις αρχές φορολογικής
δικαιοσύνης, νοµιµοποιώντας χαµηλότερες εισφορές για έναν
µεγαλογιατρό από ό,τι για µία καθαρίστρια. Και παρά τις εξαγγελίες περί αλλαγής παραγωγικού µοντέλου δίνουν το φιλί της
ζωής στο µοντέλο που µας οδήγησε στη χρεοκοπία, µία κανονικότητα στην οποία θα ήταν καλύτερα να µην επιστρέψουµε.
Πέραν όµως από την αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής κοινότητας
στην χώρα, το παρόν σχέδιο νόµου και ο εµπνευστής του ο κ.
Βρούτσης θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν µε µία φράση. Και
ολοκληρώνω µε αυτήν, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για µια φράση
µάλιστα, η οποία είναι προσφιλής προς την κ. Μπακογιάννη: εµετρήθεις, εζυγίσθεις και ευρέθεις ελλιπής, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Άννα Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θετικό πρόσηµο του νοµοσχεδίου αυτού είναι δεδοµένο. Έχουν αναφερθεί εκτενέστατα ο
Υπουργός, ο εισηγητής µας, πολλοί συνάδελφοι. Προσυπογράφω τις θετικές πτυχές του.
Θα ήθελα να θέσω και µία άλλη θετική διάσταση του. Είναι η
πρώτη φορά µετά από την περίοδο των περικοπών που ένα
ασφαλιστικό υιοθετεί κοινωνικό πρόσωπο, ιδίως στα άτοµα µε
αναπηρία, γιατί πρώτη φορά συγκροτείται αυτοτελής διεύθυνση
ΑΜΕΑ και δίνεται η δυνατότητα σύνταξης σε προστάτες αναπήρων για πρώτη φορά.
Εδώ όµως, θα ήθελα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις σε
σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υιοθετήσουµε µία ακραία ρητορεία.
Θέλω όµως να επισηµάνω το εξής: Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα του νόµου Κατρούγκαλου ήταν η προσωπική διαφορά. Ήταν ένας όρος που πρώτη φορά εµπνεύστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ,
τον θέσπισε, τον εφάρµοσε και κατέληξε να έχουµε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων µε τεράστιες αδικίες.
Άκουσα προηγουµένως τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, να λέει ότι εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν
αυξήσεις. Όµως παρέλειψε να πει ότι οι αυξήσεις ήταν ψυχούλα.
Και τι έγινε µε τα άλλα δύο τρίτα; Αυτά τα δύο τρίτα είδαν αυτή
την προσωπική διαφορά. Μάλιστα έχω και τα στοιχεία να σας καταθέσω, όπου υπάρχει στους ελεύθερους επαγγελµατίες προσωπική διαφορά 600 ευρώ. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι
ποτέ δεν θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Η κυρία εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην Υπουργός, η κ. Αχτσιόγλου, όχι µόνο
δεν θεράπευσε αυτή την αδικία, αλλά την υιοθέτησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό είναι ένα σύνθετο ζήτηµα µε τρεις διαστάσεις: πολιτική, τεχνοκρατική και κοινωνική. Το παρόν νοµοσχέδιο θεραπεύει πολλά ζητήµατα και
αδικίες στο εύρος αυτών των τριών διαστάσεων. Φυσικά, δεν
µπορεί να τις λύσει όλες µέσα στα στενά δηµοσιονοµικά πλαίσια.
Και αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει τώρα. Ο Υπουργός, όµως,
έβαλε τους πυλώνες. Και αυτό ήταν κάτι δύσκολο.
Και χάρηκα που ο κ. Βρούτσης τοποθετήθηκε στην πολιτική
επιτροπή και στη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου και έκανε
αναφορά για την κοινωνική διάσταση του νοµοσχεδίου αυτού και
ότι αυτό ενσωµατώνει τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Υιοθετεί
προφανώς και τις δικές µου προτάσεις που κατέθεσα στην επιτροπή, που έχουν ως στέρεα βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και
τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Οι προτάσεις µου αυτές έχουν τρεις άξονες, όταν βρεθεί ο κατάλληλος δηµοσιονοµικώς χώρος.
Πρώτος άξονας: προσωπική διαφορά. Αυτή τη στιγµή µε το
νέο νοµοσχέδιο έχουµε πέντε ταχύτητες ωφελουµένων. Όµως,
κάποιοι από αυτούς, δεδοµένου ότι οι αυξήσεις θα είναι στα όρια
του πληθωρισµού, δεν θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.
Έτσι, λοιπόν, στα πλαίσια αυτά πρέπει να δούµε όταν θα βρεθεί ο δηµοσιονοµικός χώρος τουλάχιστον στους χαµηλοσυνταξιούχους, αυτή την προσωπική διαφορά µε κάποιο τρόπο να την
καταργήσουµε, έστω και τµηµατικά.
Δεύτερος άξονας: συντελεστές αναπλήρωσης. Είναι ορθό αυξήθηκαν από τριάντα µέχρι σαράντα έτη, όµως, πρέπει να δούµε
την ανταποδοτικότητα και από τα σαράντα έτη και µετά. Στην επιτροπή κατέθεσε έναν σχετικό πίνακα που δείχνει τους διαφορές
µεταξύ νόµου Κατρούγκαλου και νόµου Βρούτση στους συντελεστές και πώς αυτοί εφαρµόζονται µε βάση τα 1.000 ευρώ και
τα 100 ευρώ.
Τον καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κυρία
Άννα Ευθυµίου καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα
πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι υπάρχει το όριο των εξήντα δύο ετών,
υπάρχουν άνθρωποι που µένουν εγκλωβισµένοι και δεν βλέπουν
µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις τους από τα σαράντα έτη και
µετά. Αυτούς θα πρέπει να τους επιβραβεύσουµε.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εργάζονται µεθοδικά
και µε σχέδιο για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σταθερά
αµειβοµένων µε βιώσιµο τρόπο.
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Τρίτος άξονας: στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, βελτίωση των επαίσχυντων ποσοστών αναπηρίας νόµου Κατρούγκαλου ως προς την εθνική σύνταξη, αποκατάσταση της
ανταποδοτικότητας στα βαρέα και ανθυγιεινά και τρίτον, µέριµνα
για τη στήριξη των πολυτέκνων και τριτέκνων, δεδοµένου του µεγάλου δηµογραφικού προβλήµατος.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι παραπάνω προτάσεις µου έχουν
έρεισµα αφ’ ενός την επαγγελµατική µου εµπειρία, πάνω από δεκαπέντε χρόνια στα θέµατα του Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, όπως και στην επιστηµονική κατάρτιση και αφ’ ετέρου,
επειδή ήµουνα µέλος του τοµέα εργασίας της Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι έχω γίνει άµεσος δέκτης των κοινωνικών αυτών ζητηµάτων, αλλά έχω και µια ιδιαίτερα µεγάλη ευθύνη.
Είµαι βέβαιη ότι ο Υπουργός τα λαµβάνει αυτά υπ’ όψιν του
και γι’ αυτόν τον λόγο θα ήταν χρήσιµο η τοποθέτηση του για το
αν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη για βελτίωση του νοµοσχεδίου αυτού, αν υπάρχει χρονοδιάγραµµα και µε ποιο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Κροκεών Λακωνίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω πολλαπλή χαρά, αλλά εκφράζω την ικανοποίησή µου και τις ευχαριστίες µου για τη χθεσινή ηµέρα, γι’ αυτά τα οποία συνέβησαν στον Έβρο και στην
Αλεξανδρούπολη και νιώθω την ανάγκη να σας ενηµερώσω.
Επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή,
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο Έβρος και η Θράκη,
εξαιτίας της παρουσίας, αλλά και της άψογης συνεργασίας Πρωθυπουργών δύο χωρών οι οποίες είναι συµµαχικές, ευρωπαϊκές,
αλλά ταυτόχρονα και εταιρικές.
Είναι σηµαντική η κοινή διακήρυξη που υιοθετήθηκε µε την
οποία οι διµερείς σχέσεις διευρύνονται ενδυναµώνονται και εµβαθύνονται στα θέµατα άµυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, οικονοµίας, ενέργειας, µεταφορών, υποδοµών, διασυνοριακής συνεργασίας, πολιτισµού, εκπαίδευσης και αθλητισµού.
Δηµιουργήθηκε κλίµα ελπιδοφόρο. Ο κόσµος είναι χαρούµενος και το έχουµε ανάγκη και πρέπει και εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και τα λοιπά κόµµατα να συντελείτε σε αυτή
την προσπάθεια και να µην διαµαρτύρεστε.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ίσα-ίσα σας εκφράζω
κιόλας και το κλίµα το γενικότερο της περιοχής.
Και τώρα στο θέµα µας. µην στεναχωριέστε, µε το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θεσπίζεται ένα βιώσιµο και µακροπρόθεσµα λειτουργικό ασφαλιστικό σύστηµα. Αφήνει στο παρελθόν τον νόµο της απελθούσας κυβέρνησης, οι διατάξεις του οποίου δηµιούργησαν αδικίες
και στρεβλώσεις. Τώρα δηµιουργείται ένα στερεό και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα που διέπεται από έντονο κοινωνικό
πρόσηµο. Καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους. Παρέχει ειδική µέριµνα για τους πολύτεκνους, τους νέους, τις εργαζόµενες µητέρες, τους αγρότες, τις συντάξεις χηρείας, καθώς
και για τις ειδικές αναπηρίες.
Είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από δώδεκα
χρόνια που όχι µόνον δεν επιβάλλει καµµία µείωση στις συντάξεις, αλλά προβλέπει και σηµαντικές αυξήσεις, όπως υπογραµµίζει µε κεφαλαία γράµµατα ο αρµόδιος Υπουργός.
Στόχος της παρούσας Κυβέρνησης είναι να αποκαταστήσει τη
δικαιοσύνη για όσους έχουν εργαστεί περισσότερο, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανταποδοτικότητα των συντάξεων. Ιδιαίτερα
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ωφεληµένοι θα είναι όλοι οι σηµερινοί και αυριανοί εργαζόµενοι
της χώρας µε πάνω από τριάντα χρόνια ασφάλισης. Με τον νέο
νόµο θα το δούνε υψηλότερες παροχές όταν συνταξιοδοτηθούν.
Οι ισοπεδωτικές και τελικά αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις του
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ αδικούσαν όσους εργάστηκαν περισσότερο,
ενώ παράλληλα έβλαπταν το ασφαλιστικό σύστηµα. Αντί να επιβραβεύουν απαξίωναν τα περισσότερα χρόνια εργασίας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο κινητροδοτούσαν την εισφοροδιαφυγή και την
αδήλωτη εργασία.
Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου θα υπάρξουν αυξήσεις στην επικουρική σύνταξη για όσους είχαν περικοπές το καλοκαίρι του 2016. Θα ενθυµίστε τον µαγικό αριθµό των
1.300 ευρώ. Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση µειώνουµε τον
απαιτούµενο χρόνο εργασίας από εβδοµήντα πέντε ηµέρες για
τον µισθωτό και πενήντα για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονοµικής περίθαλψης. Ενώ για τον µη µισθωτό ο αντίστοιχος απαιτούµενος χρόνος µειώνεται από τρεις
µήνες σε δύο.
Παράλληλα ενθαρρύνουµε την ένταξη των νέων στην παραγωγική διαδικασία. Παρέχουµε ειδική µέριµνα για όλους τους
νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους
που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν την επιχείρησή τους µε µειωµένες εισφορές για τα πέντε πρώτα έτη.
Η Κυβέρνηση στηρίζει τις εργαζόµενες µητέρες. Με το νοµοσχέδιο αυτό καλύπτεται το κενό νόµου που δηµιούργησε ο νόµος
του ΣΥΡΙΖΑ -δεν οµιλώ για το νόµο Κατρούγκαλου, γιατί θα πας
κι άλλο ατύχηµα- σε βάρος της εργαζόµενης γυναίκας που αποκτά παιδί. Με συγκεκριµένη διάταξη κι όχι µε εγκύκλιο δίνεται έκπτωση 50% στις ασφαλιστικές εισφορές για τις εργαζόµενες
µητέρες.
Επιπροσθέτως τίθενται ξανά στην παραγωγική διαδικασία οι
Έλληνες συνταξιούχοι που επιθυµούν να συνεχίσουν νόµιµα το
εργασιακό τους βίο. Ειδικά οι πολύτεκνοι και οι γεωργοί συνταξιούχοι προστατεύονται απόλυτα, καθώς θα απολαµβάνουν το
100% της σύνταξής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προερχόµενος όπως προείπα
από τον ακριτικό Έβρο θέλω να σταθώ και να τονίσω τις προβλέψεις του παρόντος σχεδίου νόµου για τον πρωτογενή τοµέα. Ο
πολύπαθος πρωτογενής τοµέας, όπως εκφράζεται µε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς αντιµετωπίζεται µε την
αρµόζουσα ευαισθησία και υπευθυνότητα. Όλοι αυτοί υπάγονται
σε ένα ειδικό, ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων
ασφαλιστικών εισφορών που διαφέρει από αυτό όλων των άλλων
ελευθέρων επαγγελµατιών.
Παράλληλα στηρίζονται µε διάφορες παραµετρικές διατάξεις,
όπως συµβαίνει στην περίπτωση του αγρότη συνταξιούχου και
για όλα τα συναφή επαγγέλµατα του πρωτογενούς τοµέα.
Επίσης τονίζω µε κεφαλαία γράµµατα ότι οι υπηρετούντες στις
επίλεκτες δυνάµεις των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας δεν θα θίγουν από το νέο ασφαλιστικό σύστηµα. Καταδροµείς, βατραχάνθρωποι, οι πιλότοι µας και άλλες ειδικότητες πλέον προστατεύονται.
Αξιότιµε, κύριε Υπουργέ, στις 20 Φεβρουαρίου, πριν λίγες
µέρες, στα φιλόξενα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας στη Βουλή
των Ελλήνων υποδεχθήκαµε µε τον κ. Καββαδά -το συνάδελφο
µας από τη Λευκάδα- και µαζί σας την Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού, καθώς επίσης και την Ένωση
Αποστράτων των Οµοσπονδιών Σωµάτων Ασφαλείας.
Σας µεταφέρω τις ευχαριστίες όλων. Πιστεύω ότι και εγώ,
όπως και τα µέλη των ενώσεων, δείξατε στοργή µε την αποδοχή
της µεταβατικής διετίας για τους αυτοαπασχολούµενους, όπως
προβλέπει το άρθρο 27 και αναφέρεται ρητώς για τους παλιούς
συνταξιούχους. Χαιρετίζουµε την προσφορά των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας να διδάσκουν
ακόµα και αµισθί στις παραγωγικές σχολές, στις σχολές επιµόρφωσης και να κάνουν σεµινάρια. Και είµαι σίγουρος ότι θα επανεξετάσετε µε τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία στο άµεσο
µέλλον τα θέµατα αυτά και όσα ακόµα γνωρίζετε ως επιµελής
Υπουργός.
Είµαι σίγουρος ότι µετά από µία σπουδαία ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα εξετάσετε προσεχώς ένα αίτηµα που αφορά στελέχη
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τα οποία επιθυµούν να προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες
τους για την εύρυθµη λειτουργία των παραγωγικών σχολών.
Ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ -εγώ θα συνεχίσω να το λέω αυτό- οδηγούσε στη µετατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος σε ένα πολύπλοκο, άδικο και µη ανταποδοτικό σύστηµα, ενώ εµείς,
αντιθέτως, προτάσσουµε ένα νέο, καινοτόµο, ευέλικτο, απλό, καθαρό και αποτελεσµατικό σύστηµα. Κυρίως, όµως, µε το νέο
ασφαλιστικό σύστηµα, χάρη στην αναλογιστική µελέτη και την
επιστηµονική δουλειά που προηγήθηκε, µπορούµε να πούµε
στους Έλληνες πολίτες ότι διασφαλίζουµε όλες τις συντάξεις
έως το 2070, όπως το φωνάζετε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, υπερψηφίζω την υπευθυνότητα, τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται εν συνεχεία
στο Βήµα ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Ωστόσο, µε όσα συµβαίνουν γύρω µας τις τελευταίες µέρες, η έννοια της ασφάλειας, στην ευρύτερη, όµως,
διάστασή της, καθίσταται κρίσιµη και ουσιαστική, καθίσταται και
το µεγάλο ζητούµενο για κάθε Έλληνα πολίτη.
Κι αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εσείς ήσασταν που υποτίθεται ότι θα φέρνατε στη
χώρα την τάξη και την ασφάλεια. Αυτό λέγατε. Όµως, σήµερα
έχετε οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα του χάους και σε µία κατάσταση γενικευµένης ανασφάλειας, µε τις ιδεοληπτικές εµµονές σας, µε τον αυταρχισµό και την αλαζονεία σας και µε την
πρωτοφανή διαχειριστική σας ανικανότητα. Παράγετε περισσότερη ανασφάλεια και φόβο από όση µπορεί ο µέσος Έλληνας
πολίτης να καταναλώσει.
Έχετε, βεβαίως, θυσιάσει τα πάντα στο βωµό της επικοινωνίας. Νοµίζετε ότι µπορεί κανείς να κυβερνά µία χώρα και έναν
λαό χωρίς σχέδιο για τα µείζονα προβλήµατα, παρά µονάχα µε
αλαζονεία και αυταρχισµό, αρκεί να έχει καλό επικοινωνιακό επιτελείο και στήριξη από τα µέσα ενηµέρωσης.
Προεκλογικά, πέρα από το ότι είχατε κάνει κεντρικό θέµα το
θέµα της ασφάλειας, ο ίδιος ο σηµερινός Πρωθυπουργός και Αρχηγός της αντιπολίτευσης τότε µε είχε φέρει τρεις φορές στη
Βουλή -σε επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό- για το
θέµα της ασφάλειας. Και εν τέλει, στους επτά αυτούς µήνες που
κυβερνάτε, αποδεικνύεστε και αναδεικνύεστε η πιο ανίκανη κυβέρνηση να προασπίσει την ασφάλεια των πολιτών.
Προσλάβατε χίλιους πεντακόσιους ειδικούς φρουρούς µε fast
track διαδικασίες και, βεβαίως, χωρίς να τους περάσετε καµµία
εκπαίδευση. Τους δώσατε, όµως, όπλα να κυκλοφορούν στους
δρόµους. Γιατί; Μα, για να δείξετε στους πολίτες ότι αυξάνονται
οι αστυνοµικοί στους δρόµους και οι περιπολίες. Πολύ ωραία!
Και κοντεύουµε τώρα να θρηνήσουµε θύµατα. Από θαύµα δεν
έχουµε θρηνήσει θύµατα µέχρι στιγµής! Πώς δίνεις όπλο σε
ανεκπαίδευτους ανθρώπους να βγαίνουν στο δρόµο; Τη µία χτυπήθηκαν από µπράβους της νύχτας και απώλεσαν το υπηρεσιακό
τους όπλο. Την άλλη ένας αστυνοµικός µε πολιτικά βρέθηκε
µέσα σε πανεπιστηµιακό χώρο µε το όπλο παρατεταµένο, να
απειλεί να το χρησιµοποιήσει απέναντι σε φοιτητές. Προχθές
ένας άλλος το χρησιµοποίησε απέναντι σε πολίτη. Τον πυροβόλησε. Πυροβόλησε το αυτοκίνητό του, επειδή, λέει, διαπληκτίστηκαν στο δρόµο.
Είναι αυτή σοβαρή πολιτική για την ασφάλεια; Πιστεύετε ότι
µπορεί να αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης, βλέποντας
όλα αυτά τα περιστατικά; Έχετε µετατρέψει τη χώρα σε φαρ
ουέστ. Και για να ολοκληρώσετε το σκηνικό της γενικευµένης
ανασφάλειας και της γενικευµένης σύγκρουσης, οργανώσατε
προχθές απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Και γινόµαστε τα τελευταία εικοσιτετράωρα µάρτυρες
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πρωτοφανών σκηνών βίας και συγκρούσεων πολεµικής έντασης,
ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης βίας.
Είστε µε τα καλά σας; Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Τι ακριβώς
κάνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την εικόνα, την εικόνα του εµφύλιου διχασµού; Ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να σπάνε τα αυτοκίνητα των πολιτών που διαµαρτύρονται; Ποιος έδωσε εντολή
στα ΜΑΤ να υβρίζουν τους κατοίκους των νησιών που διαµαρτύρονται και να τους λένε τουρκόσπορους;
Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη γι’ αυτά που γίνονται; Θα αναλάβει έστω ένας από εσάς -είτε η πολιτική ηγεσία, είτε η φυσική
ηγεσία- την ευθύνη για αυτή την αθλιότητα; Νοµίζετε, άραγε, ότι
µε τη βία και τον αυταρχισµό µπορείτε να λύνετε προβλήµατα;
Μήπως νοµίζετε ότι στην εποχή του διαδικτύου και της ταχύτητας
της επικοινωνίας θα καταφέρετε να κρύψετε από τον ελληνικό λαό
αυτές τις εικόνες της ντροπής, µε αποφάσεις της ντροπής, όπως
αυτή που έλαβε η απευθείας υπαγόµενη στο Μαξίµου διοίκηση
της ΕΡΤ, που απαγόρευσε στους δηµοσιογράφους των περιφερειακών σταθµών να ανεβάζουν τοπικές ειδήσεις αν αυτές πρώτα
δεν ελεγχθούν από τα κεντρικά στην Αθήνα;
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Θα δώσετε εξηγήσεις για αυτά,
κύριε Γεραπετρίτη, που σας βλέπω εδώ, ως Υπουργός Επικρατείας, µιας και ο Πρωθυπουργός δεν τολµά να έρθει σήµερα στη
Βουλή για να δώσει απαντήσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε στην εποχή της ΥΕΝΕΔ!
Και τι νοµίζετε ότι θα καταφέρετε µε αυτό τον τρόπο; Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να κρύψετε την αλήθεια; Δεν κρύβεται η αλήθεια. Όσο κι αν θέλετε να ελέγξετε την ενηµέρωση, όσο
κι αν προσπαθείτε και στα ιδιωτικά µέσα και στη δηµόσια τηλεόραση να ελέγξετε τις ειδήσεις, οι εικόνες είναι αδιάψευστες.
Βλέπω ότι τα βάζετε τώρα µε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Μα, µέχρι προχθές εσείς δεν ήσασταν που πανηγυρίζατε
για την εκλογή του; Εσείς δεν λέγατε ότι βάφτηκε ο χάρτης της
Ελλάδας µπλε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν λέγατε ότι κερδίσατε δώδεκα από τις δεκατρείς περιφέρειες, ότι όλες τις κερδίσατε µε εξαίρεση την Κρήτη; Ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έλεγε αυτά; Δεν πανηγύριζε για την εκλογή του
κ. Μουτζούρη; Τώρα τι µας λέτε; Τώρα αυτός είναι το πρόβληµα;
Ο δικός σας άνθρωπος;
Θα αναλάβει, λοιπόν, κανείς την ευθύνη για αυτές τις άθλιες
εικόνες; Και ειλικρινά εγώ θεωρώ ότι αυτή η εικόνα δεν σας τιµά
σήµερα εδώ. Δεν σας τιµά. Αναφέροµαι στον κ. Γεραπετρίτη,
αλλά, προς τιµήν του, είναι εδώ. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι που
έχουν την ευθύνη; Πού κρύβονται; Μα, είναι πάγια τακτική σας
αυτή: Οι υπεύθυνοι Υπουργοί να το βάζουν στα πόδια, να κρύβονται. Γιατί τους κρύβετε;
Τα έκανε µπάχαλο προχθές ο κ. Αυγενάκης στα θέµατα του
αθλητισµού, στο ποδόσφαιρο. Τον κρύβατε τον κ. Αυγενάκη από
τη Βουλή. Τον κρατήσατε, όµως. Αναλάβετε εσείς όλη την ευθύνη και τον κρατάτε Υφυπουργό, να έρχεται να παίρνει µέρος
στις φωτογραφίες. Τα έκανε µπάχαλο ο ένας µετά τον άλλον,
όλοι οι συντονιστές Υπουργοί και Υφυπουργοί που δώσατε ανάθεση να διαχειριστούν το προσφυγικό. Τους αλλάξατε όλους,
όπως αλλάζουν τα πουκάµισα. Τους κρατάτε, όµως, Υπουργούς.
Τους κρύβετε, όµως. Δεν έρχονται εδώ να αναλάβουν την ευθύνη. Πού είναι σήµερα ο κ. Μηταράκης και ο κ. Κουµουτσάκος;
Φλέγεται η Λέσβος και η Χίος. Πού είναι; Πού κρύβονται; Πού
είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης να µας µιλήσει για την τάξη και την ασφάλεια και για το υψηλό φρόνηµα των αστυνοµικών;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πού είναι να µας µιλήσει που όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν άλλαζε η κυβέρνηση, θυµάστε τι έλεγε στους αστυνοµικούς; «Τώρα
πια δεν θα ντρέπεστε. Τώρα πια θα είστε µε ψηλά το κεφάλι».
Πού είναι να απολογηθεί για αυτήν την άθλια εικόνα του ξυλοδαρµού αστυνοµικών από πολίτες µέσα στα δωµάτιά τους; Γι’
αυτή την άθλια εικόνα ντροπής για την Ελληνική Αστυνοµία;
Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη για αυτές τις εικόνες; Θα έχει
κανείς την ευθιξία, έστω την ευθιξία, να υποβάλει την παραίτησή
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του γι’ αυτές τις εικόνες που βλέπουµε αυτές τις τρεις µέρες
στους δέκτες της τηλεόρασής µας και των ηλεκτρονικών µας
υπολογιστών; Γιατί τα περισσότερα από κει τα βλέπουµε, είναι η
αλήθεια;
Εγώ δεν λέω, µην την κάνετε δεκτή την παραίτηση. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, που έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτή τη γενικευµένη εικόνα ανασφάλειας, θα έχει την ευθιξία να υποβάλει την
παραίτησή του ή όχι; Γιατί αν όχι, τότε, έρχεστε στα λόγια µας,
ότι τη βασική ευθύνη γι’ αυτό το µπάχαλο δεν την έχουν οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, αλλά την έχει ένας και µόνο ένας, ο
Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο
υπεύθυνος για αυτή την εικόνα του διχασµού, την εµφυλιοπολεµική, την εικόνα του µπάχαλου και του χάους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και την έχει την ευθύνη διότι µε την αλαζονεία και την ανικανότητά του να διαχειριστεί µία κρίση, που ήξερε ότι υπάρχει -δεν
γεννήθηκε µετεκλογικά η κρίση η προσφυγική- έχει διχάσει τον
ελληνικό λαό. Αλαζονεία, ανικανότητα και θα προσθέσω και έναν
ακόµα χαρακτηρισµό, ανευθυνότητα. Την ώρα που έπρεπε να
πρυτανεύει η εθνική οµοψυχία απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, εσείς µετατρέπεται τα ακριτικά νησιά µας του βορειοανατολικού Αιγαίου σε πεδία εµφύλιας σύρραξης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Χθες είχαµε για µία ακόµη φορά ρεκόρ παραβιάσεων και υπερπτήσεων στο Αιγαίο. Δεν σηµαίνει ότι επειδή δεν το έπαιξαν τα
κανάλια, δεν συνέβη. Συνέβη. Την ώρα, λοιπόν, που η τουρκική
προκλητικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια, εσείς τι κάνετε; Εσείς
οδηγείτε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου στο χάος. Ε,
αυτό δεν είναι απλά ανικανότητα, δεν είναι απλά ανοησία, αυτό
είναι ανευθυνότητα, είναι εθνική ανευθυνότητα και σας καλώ
άµεσα, τώρα, να ανακρούσετε πρύµναν…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…να αλλάξετε τακτική, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνατε.
Μετά από απίστευτες παλινωδίες επτά µηνών στο προσφυγικό, πού ακριβώς καταλήξατε; Καταλήξατε να θυσιάσετε τα
νησιά και να τα βυθίσετε στο χάος, µη τυχόν και µεταφέρετε το
πρόβληµα στην υπόλοιπη επικράτεια. Είναι λογική αυτή; Να θυσιάσετε, δηλαδή, έναν µόνο από τους δώδεκα δικούς σας περιφερειάρχες για να µην σας γκρινιάζουν οι υπόλοιποι έντεκα.
Αυτό κάνετε. Και νοµοθετήσατε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ενώ ήταν ανοιχτή η Βουλή. Δεν είχατε καν το θάρρος να
αναλάβετε την πολιτική ευθύνη της επίταξης ιδιοκτησίας εδώ στη
Βουλή. Δεν θέλατε να το συζητήσουµε. Γιατί; Γιατί προφανώς
φοβηθήκατε ότι θα είχατε διαρροές για άλλη µία φορά και δεν
θα περνούσε.
Η ευθύνη λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -επαναλαµβάνω- ανήκει εξ ολοκλήρου -και εφόσον κάνεις Υπουργός δεν
έχει την ευθιξία της παραίτησης- στον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη και οφείλει να έρθει εδώ στη Βουλή και να την αναλάβει,
να έχει τα κότσια να έρθει εδώ στη Βουλή και να την αναλάβει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εγώ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης σας καλώ για ακόµη
µια φορά να πάρετε πίσω αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της επίταξης, να αποµακρύνετε τις δυνάµεις καταστολής, τα ΜΑΤ, από τα νησιά, να ανακαλέσετε τον σχεδιασµό
δηµιουργίας φυλακών για πρόσφυγες στα νησιά δίπλα στις ήδη
υπεράριθµες δοµές, να ανακαλέσετε και αυτήν την ρατσιστική
αθλιότητα που εκστόµισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δήθεν
το κάνετε αυτό για να προστατεύσετε τους κατοίκους των νησιών
από τον κορωνοϊό. Είναι η απόλυτη ντροπή της Ευρώπης, της φιλελεύθερης Ευρώπης, αυτή η δήλωση. Είναι αθλιότητα αυτό που
διέπραξε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δείτε το ως ευκαιρία αυτό που σας λέω. Να σταµατήσετε αυτούς τους σχεδιασµούς τους ανεύθυνους της καταστολής εις
βάρος των κατοίκων των νησιών άµεσα και επειδή δεν είµαστε
ίδιοι, επειδή εµάς δεν µας ενδιαφέρει προκειµένου να καταστραφείτε εσείς να διακινδυνεύσουµε να καταστραφεί η χώρα ολόκληρη, σας ξαναλέµε: Πάρτε πίσω την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και τον αυταρχισµό και ελάτε να συµβάλουµε όλοι
µαζί στην κατάρτιση ενός αναγκαίου εθνικού σχεδίου για την αν-
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τιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Με όποιον τρόπο θέλετε.
Κατ’ ιδίαν συνάντηση θέλει ο Πρωθυπουργός; Θα είµαι εκεί. Να
συγκαλέσει Συµβούλιο Αρχηγών; Ό,τι θέλει. Αλλά πρώτα θα
πάρει πίσω αυτή την αδιέξοδη στρατηγική. Και βεβαίως µέσα
από διάλογο να στηρίξουµε µια προσπάθεια. Είναι εθνικό θέµα,
είναι κρίσιµο θέµα. Και να στηρίξουµε και την προσπάθεια στην
Ευρώπη να διεκδικήσουµε να αλλάξει η Συνθήκη του Δουβλίνου,
διότι δεν µπορεί στην τελική ανάλυση -να το πω και πιο κατανοητά για όλους σας- να θες να διεκδικήσεις στην Ευρώπη αλληλεγγύη και στήριξη της Ελλάδας, ενώ την ίδια στιγµή εσύ δεν
δείχνεις αλληλεγγύη και στήριξη στους νησιώτες και στα νησιά.
Το ίδιο ακριβώς που θες να διεκδικήσεις στην Ευρώπη, αυτή τη
στιγµή το κάνεις από την ανάποδη στα νησιά. Είναι δυνατόν;
Είναι αδιανόητο αυτό το πράγµα.
Σταµατήστε, λοιπόν, να θέτετε σε διακινδύνευση την κοινωνική
και εθνική συνοχή πριν τα πράγµατα γίνουν χειρότερα, και εµείς
θα είµαστε εδώ, αλλά όσο συνεχίζετε αυτή την αδιέξοδη πολιτική
να ξέρετε ότι θα µας βρείτε απέναντι.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό.
Κύριε Βρούτση, σας βλέπω πολύ χαρούµενο τώρα τελευταία.
Νοµίζω ότι έχετε την αίσθηση ότι φέρνετε µια µεγάλη µεταρρύθµιση, ότι είστε µεγάλος µεταρρυθµιστής. Στα καφενεία, όµως, που
οι συνταξιούχοι µαζεύονται, µόλις θα δουν τι ακριβώς συµβαίνει
στις συντάξεις τους, αυτό το οποίο θα πούνε -γιατί εκεί µιλάνε
λαϊκά- είναι ότι µία τρύπα στο νερό κάνετε, όχι µεταρρύθµιση. Και
το πρόβληµα για σας είναι ότι τους φουσκώσατε τα µυαλά, διότι
παρακολουθούσαν οι άνθρωποι τις πρωινές τηλεοπτικές εκποµπές
-εκεί όπου δεν χάνατε ευκαιρία να παρευρίσκεστε- και είχαν την
αίσθηση ότι θα δουν αυξήσεις µεγάλες όλοι τους. Πού είναι λοιπόν
οι αυξήσεις αυτές; Εσείς έχετε προβλέψει συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2020 µικρότερη κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ
απ’ ό,τι το προηγούµενο έτος.
Πώς γίνεται, λοιπόν, να δίνετε αυξήσεις δίνοντας λιγότερα
λεφτά; Αυτό πρέπει να το εξηγήστε διότι ούτε ο µάγος Μάικ
Λαµάρ να ήσασταν δεν θα το καταφέρνατε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και ξέρετε κάτι; Αυτό δεν µπορεί να µείνει και για πολύ καιρό
κρυφό από τον κόσµο. Ο συνταξιούχος νοµίζετε ότι µπορεί να παραπλανηθεί µε εικονικούς δείκτες και πίνακες τηλεοπτικών εκποµπών;
Εσείς, λοιπόν, αυτό που κάνετε τώρα, γι’ αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι ουσιαστικά νοµοθετείτε µνηµονιακές πολιτικές
µετά το τέλος των µνηµονίων. Και είπα, νοµίζω στην προηγούµενη οµιλία µου στη Βουλή, ότι ο σκληρός πυρήνας της πολιτικής
σας είναι ο πυρήνας του νεοφιλελευθερισµού που ήταν και στα
µνηµόνια. Είναι η απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και το
χτύπηµα των συλλογικών συµβάσεων, είναι η υποβάθµιση του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και η ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, που αποτελεί και βασική σας
δέσµευση απέναντι στα εργοδοτικά συµφέροντα, είναι οι αναιτιολόγητες και οµαδικές απολύσεις, που βρίσκονται στον ιδεολογικό σας πυρήνα, είναι η υπαναχώρηση ακόµα και από την
προεκλογική σας δέσµευση για αυτήν την έστω και ανεπαρκή,
κατ’ εµάς, αύξηση του κατώτατου µισθού.
Και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεστε να διαψεύσετε και τις
όποιες ελπίδες εσείς είχατε δηµιουργήσει -βάζοντας πολύ ψηλά
τον πήχη και περνάτε από κάτω- των συνταξιούχων.
Θέλω να σας θυµίσω ότι πέρυσι την άνοιξη ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο και το ψηφίσατε και εσείς, που έφερνε τη δέκατη τρίτη
σύνταξη ως µόνιµο µέτρο. Και, για να είµαστε ακριβείς, ήταν µια
ολόκληρη σύνταξη για τους χαµηλοσυνταξιούχους και όσο ανέβαινε η κλίµακα ήταν αναλογική, σύµφωνα µε τις αντοχές της ελληνικής οικονοµίας. Και, για να ξέρουµε τι λέµε σε σχέση µε τις
αντοχές της ελληνικής οικονοµίας που είχε αναπτύξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική οικονοµία άντεξε, όπως φάνηκε, και την
αύξηση του κατώτατου µισθού, που λέγατε ότι δεν θα αντέξει,
και την κατάργηση του υποκατώτατου, που λέγατε ότι δεν θα αντέξει, και την επιστροφή της µόνιµης δέκατης τρίτης σύνταξης
σε αυτά τα επίπεδα που µπορούσαµε, µε προοπτική να αυξηθεί
το ποσό και να γίνει ολόκληρη για όλους όσο θα καλυτερεύουν
τα δηµοσιονοµικά της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τότε, λοιπόν, σας θυµίζω ότι, επιδιώξατε να στρέψετε εναντίον
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσους συνταξιούχους δεν έλαβαν
ολόκληρη τη σύνταξη αυτή. Και τι δεν είπατε τότε! «Ψευτιά», είπατε. «Προεκλογικό φιλοδώρηµα» είπατε. Και τι δεν είπατε, αλλά
την ψηφίσατε, όµως, παρ’ όλα αυτά.
Και παράλληλα όχι µόνο την ψηφίσατε, αλλά εξαγγείλατε και
τη διατήρησή της εφόσον εκλεγόσασταν για να µην δυσαρεστήσετε τους χαµηλοσυνταξιούχους. Και πράγµατι οι συνταξιούχοι
και οι οικογένειές τους σε µεγάλο βαθµό, θα έλεγα, πίστεψαν τις
προθέσεις σας ή τουλάχιστον πίστεψαν ότι θα την εισπράττουν
αυτή τη δέκατη τρίτη σύνταξη ανεξαρτήτως ποιο κόµµα θα βρίσκεται στην κυβέρνηση.
Και σήµερα έρχεστε εδώ και σαν να µην συµβαίνει τίποτα τι
λέτε; «Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η σύνταξη, ποτέ». Και αυτοί που πίστεψαν, που σας άκουγαν να λέτε «εφόσον την ψηφίσαµε θα τη
διατηρήσουµε;» και υπάρχουν και οι δηλώσεις όλων σας. Τι θα
γίνουν αυτοί που πίστεψαν; Ε, αυτούς που πίστεψαν, τους λέτε
τώρα «ας πρόσεχαν».
Και δεν καταργείτε, όµως, µόνο τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Παίρνετε από τους χαµηλοσυνταξιούχους απ’ όπου αλλού
βρείτε. Γιατί µε αυτό το νοµοσχέδιο όσο πιο χαµηλή θα είναι η
σύνταξη τόσο πιο µεγάλο ψαλίδι θα πέφτει.
Στην αναλογιστική µελέτη που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης προβλέπεται ότι η µέση ετήσια σύνταξη µετά την ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου θα είναι µειωµένη σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα
και θα είναι µειωµένη για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Θα είναι µειωµένη κάθε χρόνο µέχρι το 2040. Αυτό προκύπτει από τα δικά
σας στοιχεία, κύριε Βρούτση. Το καταθέτω κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω. Λέτε στους συνταξιούχους ότι προβλέπεται
αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους από αυτούς
έχουν από τριάντα µέχρι σαράντα έτη ασφάλισης. Και εδώ τους
παραπλανάτε.
Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν µέχρι το 2016 δεν θα δουν καµµία
διαφορά. Οι αυξήσεις που τους τάζετε θα είναι λογιστικές καθώς
η αύξηση αυτή δεν θα υπερβαίνει την προσωπική διαφορά µε την
οποία προστατεύθηκαν οι καταβαλλόµενες συντάξεις κατά τον
επανυπολογισµό.
Αυτοί που θα δουν µια µικρή αύξηση, για να είµαι και απόλυτα
δίκαιος, στην κύρια σύνταξη θα είναι µονάχα εβδοµήντα χιλιάδες
περίπου συνταξιούχοι από τα δυόµισι περίπου εκατοµµύρια.
Αλλά και αυτή την αύξηση τους την έχετε πάρει εν µέρει από την
άλλη τσέπη µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Και ποιοι είναι εν τέλει αυτοί που θα πάρουν αυξήσεις 250
ευρώ, όπως διαβάζαµε στις εφηµερίδες και ακούγαµε στα κανάλια; Εν τέλει αυτοί θα είναι λίγα ενδεχοµένως µεγαλοστελέχη πολυεθνικών, τραπεζών και ίσως κάποια από τα golden boys που
φτιάχνετε στους δηµόσιους οργανισµούς. Και αυτό το λέω διότι
δεν µπορούµε να βρούµε ποιοι άλλοι εργαζόµενοι µε σαράντα
χρόνια ασφάλισης, όπως απαιτείται, θα βγαίνουν στη σύνταξη
έχοντας µέσο µισθό 3.500 ευρώ τον µήνα. Ξαναλέω, µέσος µισθός 3.500 ευρώ στην Ελλάδα της δεκαετούς κρίσης.
Με δυο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, κάνατε όλον αυτόν τον χαµό, βγήκατε καµµιά πενηνταριά
φορές σε πρωινές εκποµπές να δηµιουργήσετε εικόνα ευφορίας
στο σύνολο των συνταξιούχων, για να δώσετε τελικά αυξήσεις
µονάχα στους λίγους που βγαίνουν στη σύνταξη µε µέσο µισθό
3.500 ευρώ. Για αυτούς νοµοθετείτε σήµερα.
Την ίδια στιγµή, όµως, αδικαιολόγητα και βίαια, για όσους
έχουν ένσηµα πάνω από σαράντα έτη έχουµε µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης. Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης για αυτούς µειώνεται απότοµα από το 2% στο 0,5%.
Και πάµε τώρα στις επικουρικές. Οι αυξήσεις αφορούν τις συντάξεις πριν από το 2016 για όσους είχαν άθροισµα κύριας και
επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ. Στους οποίους, όµως, δίνετε
αυξήσεις µε το ένα χέρι και µε το άλλο χέρι καταργώντας τη δέκατη τρίτη σύνταξη τις παίρνετε.
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Συνολικά οκτακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι θα δουν
µία ολόκληρη σύνταξη να κάνει φτερά και ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες θα δουν την αναλογική σύνταξη που τους είχαµε
δώσει εµείς να εξαφανίζεται.
Συµπέρασµα: Για πρώτη φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία
υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς την πίεση καµµίας τρόικας και
χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό κίνδυνο εκτροχιασµού κόβετε συντάξεις. Όλες τις προηγούµενες φορές υπήρχε δικαιολογία. Σήµερα δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία. Είναι επιλογή σας. Κόβετε
συντάξεις χωρίς µνηµόνια, αλλά από ιδεολογία. Αυτό κάνετε µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε τώρα στο θέµα των εισφορών. Εδώ εισάγετε µία ακραία
αδικία εις βάρος των κοινωνικά αδύναµων. Εισάγετε την αποσύνδεση των εισφορών από το πραγµατικό εισόδηµα άρα ανεξαρτήτως εισοδήµατος θα υπολογίζονται οι εισφορές. Δηλαδή
έχοντες και µη έχοντες όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
Και τι συµβαίνει; Οι εισφορές αυξάνονται για το 90% των ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων. Η αύξηση θα
είναι της τάξης του 20%, δηλαδή 35 ευρώ τον µήνα ή 420 ευρώ
τον χρόνο συνολικά. Η κατώτατη εισφορά από τα 185 ευρώ
σκαρφαλώνει στα 220 ευρώ. Συνεπώς και να το πούµε σχηµατικά, αυτός που λόγω εισοδήµατος πλήρωνε τις χαµηλότερες εισφορές τώρα θα πληρώσει παραπάνω και θα βρεθεί να πληρώνει
τα ίδια µε αυτόν που έχει πολλαπλάσια εισοδήµατα.
Αυτό τώρα εσείς πώς το ονοµάζετε; Κοινωνική δικαιοσύνη πάντως αυτό δεν το λες ούτε δικαιοσύνη για όλους και ανάπτυξη για
όλους -πώς το είπατε προεκλογικά;- το λες. Αλλά επαναλαµβάνω
ότι αυτή είναι η ιδεολογία σας.
Και για να δούµε λίγο και τι κάνετε µε την περιβόητη µεσαία
τάξη, στους ελεύθερους επαγγελµατίες δίνετε στο σύστηµα εισφορών την πιο άδικη µορφή φορολογίας. Αυξάνετε τις εισφορές για τους εννιά στους δέκα, τους πιο αδύναµους από αυτούς,
και ταυτόχρονα εισάγετε τη λογική της άδικης έµµεσης φορολογίας, όπου φτωχοί και πλούσιοι πληρώνουν τα ίδια. Διαγράφετε
κάθε έννοια δικαιοσύνης και αναδιανεµητικότητας και την έκπτωση στους λίγους και πλουσιότερους την πληρώνουν οι πολλοί φτωχότεροι, την πληρώνουν όµως επίσης οι µισθωτοί, για
τους οποίους ισχύει η αρχή να καταβάλλουν εισφορές ανάλογα
µε το εισόδηµά τους. Το ίδιο ισχύει και για την πάγια εισφορά
υγείας. Με δυο λόγια, στο να ανακαλύπτετε τρόπους διεύρυνσης
των ανισοτήτων, πράγµατι, είσαστε εξαιρετικοί. Σε αυτό θα πρέπει να σας δώσουµε συγχαρητήρια.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο λοιπόν ευνοούνται τα υψηλά και πολύ
υψηλά εισοδήµατα. Τα χαµηλά, τα µεσαία χάνουν. Και το ερώτηµα, κύριε Βρούτση, είναι γιατί το επιλέγετε αυτό, ποιος είναι ο
λόγος. Για άλλη µία φορά θα το πω, δεν θα κουραστώ. Ο λόγος
είναι ότι αυτός είναι ο πυρήνας των ιδεών σας, αυτά πιστεύετε,
αυτά πρεσβεύετε. Και είναι και η στρατηγική σας. Η απαξίωση
του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι στρατηγικός σας σχεδιασµός, το λέγαµε και προεκλογικά και µας θεωρούσαν κάποιοι υπερβολικούς. Και η απαξίωση αυτή έχει τους
πολλούς να επιβαρύνονται άδικα, αλλά ξέρετε κάτι, έχει και κάποιους να ωφελούνται. Δεν αδικούνται όλοι, κάποιοι είναι ωφεληµένοι, και στους ωφεληµένους εµείς κατατάσσουµε τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί η ελάφρυνση από εισφορές στα υψηλά εισοδήµατα ασφαλώς και ευνοεί τη δυνατότητα
των λίγων να κατευθύνουν τα χρήµατά τους στην ιδιωτική ασφάλιση.
Πέρυσι, τέτοιον καιρό, ο Αρχηγός σας εδώ στη Βουλή µιλούσε
για τέταρτο µνηµόνιο, τη στιγµή που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε για πρώτη φορά µέτρα επεκτατικά και αποκατάστασης των
αδικιών, υπέρ του κόσµου της εργασίας, των ελεύθερων επαγγελµατιών, των συνταξιούχων, της µεσαίας τάξης. Αυτό που πάτε να
κάνετε σήµερα, επιτρέψτε µου, είναι χειρότερο από αυτό που γινόταν την εποχή των µνηµονίων. Πάλι εσείς τα κάνατε. Αλλά τότε
εσείς τα κάνατε, έχοντας µια δικαιολογία, λέγοντας «Είναι ο Τόµσεν, είναι η Λαγκάρντ, είναι η τρόικα, είναι οι δανειστές και µε πιέζουν να επιβάλλω σκληρές µνηµονιακές πολιτικές και να κόψω
συντάξεις». Ε λοιπόν σήµερα κανείς δεν σας επιβάλλει και γι’
αυτόν τον λόγο είναι χειρότερο αυτό που κάνετε σήµερα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά για να απαντήσω και στα περί τετάρτου µνηµονίου, που
έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι τέτοια εποχή, αν υπήρξε ποτέ που δεν το θεωρώ κι απίθανο να υπήρξε- στα διεστραµµένα
µυαλά κάποιων εκ των δανειστών µας η σκέψη η χώρα να συνεχίσει στο µνηµονιακό µονοπάτι, παρά το ότι κατάφερε να κάνει
τόσα πολλά, µεταρρυθµίσεις, να ολοκληρώσει το πρόγραµµα,
υπήρξε σε κάποιων το διεστραµµένο µυαλό. Κάποιοι πρότειναν
µάλιστα και ως εθνική λύση την πιστοληπτική γραµµή και κάποιοι
µιλάγανε για τέταρτο µνηµόνιο. Αν λοιπόν υπήρξε ποτέ στο διεστραµµένο µυαλό των δανειστών µας -έχουν κάποιοι από αυτούς
συνταξιοδοτηθεί τώρα- το τέταρτο µνηµόνιο, αυτό ακριβώς θα
εµπεριείχε, αυτή τη συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα εµπεριείχε,
µια µεταρρύθµιση άδικη για τους πολλούς, που ευνοεί τους λίγους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής.
Υπάρχει ανάγκη, εθνική θα έλεγα, η ελληνική κοινωνία, µετά από
δέκα ολόκληρα χρόνια κρίσης, να ανασυγκροτηθεί. Εσείς στους
επτά, οκτώ πρώτους µήνες που κυβερνάτε µετριέστε καθηµερινά, µετριέστε για το σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων που έχετε,
για τις στρατηγικές σας, µετριέστε και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Και έχω την αίσθηση ότι ήδη, παρ’ ότι είναι µόλις οκτώ µήνες,
στη συνείδηση της πλειοψηφίας της κοινωνικής, ανεξάρτητα τι
ψήφισε, ανεξάρτητα αν είναι δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, καταλήγετε λίγοι, λίγοι για τη χώρα, λίγοι για τους πολίτες, λίγοι για
τις µεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία και η χώρα, µετά την έξοδό από µια δεκαετή οικονοµική
κρίση.
Απέναντι σε όλα αυτά, εµείς είµαστε εδώ όχι -επαναλάµβανωγια να κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά για
να δώσουµε λύσεις και διέξοδο στα µεγάλα αδιέξοδα, στα οποία
οδηγείτε τη χώρα. Είµαστε εδώ µε σχέδιο για ανάπτυξη και για
περισσότερη δικαιοσύνη, είµαστε εδώ για ασφάλεια, για κοινωνική συνοχή, είµαστε εδώ για ασφάλεια στην εργασία, ασφάλεια
στο κοινωνικό κράτος, για εθνική και κοινωνική συνοχή, για προάσπιση των εθνικών µας συµφερόντων, για προάσπιση των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων.
Στο τέλος της µέρας, ο κόσµος της εργασίας, οι νέες και οι
νέοι, οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι, η µεσαία τάξη,
που σήµερα βλέπει τις προσδοκίες που εσείς δηµιουργήσατε να
διαψεύδονται -µην ανησυχείτε- ήδη έχουν αρχίσει όλοι οι πολίτες
µε δηµοκρατικά αντανακλαστικά, όχι κατ’ ανάγκη αριστεροί
µόνο, να συγκροτούν αυτό που εµείς ονοµάζουµε «προοδευτική
κοινωνική πλειοψηφία», που θα οδηγήσει στην έξοδο µια ανίκανη
και επικίνδυνη κυβέρνηση της οπισθοδρόµησης και του αυταρχισµού και θα οδηγήσει σε διέξοδο προοδευτική και δηµοκρατική
τον τόπο και το λαό µας.
Ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και
παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει αρχικά ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω επί κενό για µία ακόµη φορά, διότι ο σεβασµός
στο Κοινοβούλιο περιορίζεται στον µονόλογο. Να επισηµάνω το
εξής, να ζητήσω συγγνώµη προς τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως και το γεγονός ότι τα έδρανα τα κυβερνητικά
είναι ελλίποντα σήµερα, διότι αυτή την ώρα συντελείται το από
µακρού χρόνου προγραµµατισθέν και ανακοινωθέν Υπουργικό
Συµβούλιο. Διότι το Υπουργικό Συµβούλιο προφανώς είναι µία
λέξη η οποία ήταν άγνωστη στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
κατά τούτο δεν θα µπορούσε να υπάρχει τέτοια σύµπτωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άκουσα πολλά. Προφανώς ο αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα ασφάλισης και εργασίας. Εγώ θα
περιοριστώ, εάν µου επιτρέπουν οι κυρίες και οι κύριοι Βουλευτές, στα ζητήµατα τα οποία ετέθησαν και αφορούν πρωτίστως
τα ζητήµατα δηµόσιας τάξης και µετανάστευσης και ασύλου.
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Άκουσα πολλά, αλλά δεν άκουσα µερικά που θα έπρεπε ίσως να
έχω ακούσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα µία λέξη -για να
αφήσω το ασφαλιστικό- µία λέξη αυτοκριτικής για το γεγονός ότι
το ασφαλιστικό το οποίο ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε από όλες τις
πλευρές αντισυνταγµατικό από το Συµβούλιο Επικρατείας,
επειδή δεν είχε καµµία ανταποδοτικότητα και δεν έφερε καµµία
ισότητα. Αντ’ αυτού ακούσαµε πολλά. Δεν άκουσα µία λέξη -και
θα µου επιτρέψετε µετά λόγου γνώσεως να επισηµάνω ότι αυτό
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υποβαθµιστικό για το Κοινοβούλιοδεν άκουσα µία λέξη συµπαράστασης για τους ανθρώπους των
σωµάτων ασφαλείας, οι οποίοι υπέστησαν βίαιη και άνανδρη βεβήλωση τις τελευταίες ηµέρες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ησυχία παρακαλώ!
Συνεχίζουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
µπορώ, κύριε Πρόεδρε, να µην αναδείξω το στατιστικό δείγµα,
ότι όποτε µιλάει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επικρατεί σιγή απόλυτη και όταν ξεκινά να µιλά ένας εκπρόσωπος
της Κυβερνήσεως συµβαίνει αυτό που µόλις συνέβη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό που, επίσης, δεν άκουσα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν χρειάζεται να
τον επιβεβαιώνετε. Είπε κάτι και πρέπει να µιλήσει. Τον κ. Τσίπρα
τον διέκοπτε µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
άκουσα µια λέξη καταδίκης για τις ακρότητες και τις βιαιότητες
που είδαµε τις δύο τελευταίες ηµέρες, µια λέξη δεν άκουσα γι’
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βεβαίως, να πούµε και το αµέσως συνεχόµενο µε την πολιτική.
Δεν άκουσα µια λέξη για το ποια είναι πράγµατι η πρόταση της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως για τη διαχείριση του µεταναστευτικού και του προσφυγικού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω να δηλώσω ότι αυτή τη στιγµή υφίσταται ένα σχέδιο της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της µεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, ένα σχέδιο το οποίο
υφίσταται για πρώτη φορά και είναι εντελώς διαφορετικό από το
µίγµα πολιτικής που ασκήθηκε από την προηγούµενη διακυβέρνηση. Περιλαµβάνει τρεις πτυχές στις οποίες επακριβώς υπάρχει
η αντίθετη πρόσληψη σε σχέση µε ό,τι συνέβαινε πρώτον, στο
επίπεδο της ανάσχεσης στους θαλασσίους διαύλους και στις παράνοµες εισόδους. Η λογική των ανοιχτών συνόρων έπαψε µε
αυτή την Κυβέρνηση και θέλω να δηλώσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι θα υπάρχει περαιτέρω αναβάθµιση της ετοιµότητας
για ανάσχεση, διότι υφίστανται οι προφανείς λόγοι διασφάλισης
της δηµοσίας υγείας.
Το δεύτερο επίπεδο, οι δοµές …
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Νοµίζετε ότι δεν θα
µιλήσει επειδή τον διακόπτετε; Θα πάρει περισσότερο χρόνο και
θα πει αυτά που θέλει να πει. Πρέπει να ακουστεί. Δεν είστε υποχρεωµένοι να συµφωνείτε. Το ξέρουµε αυτό. Είστε υποχρεωµένοι να κάνετε ησυχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Στις
δοµές, κύριε Πρόεδρε, η δεύτερη πτυχή. Εµείς εξαρχής τοποθετηθήκαµε υπέρ των κλειστών ελεγχόµενων δοµών, οι οποίες κλειστές ελεγχόµενες δοµές θα αντικαταστήσουν αυτό το οποίο
πράγµατι είναι σήµερα απαξιωτικό απολύτως για την ελληνική
πολιτεία και δεν συνάδει µε ένα κράτος δικαίου ανοιχτές δοµές
στις οποίες, ούτως ή άλλως, υφίστανται έντονα φαινόµενα και
σε ζητήµατα δηµόσιας υγείας και σε ζητήµατα δηµόσιας ασφάλειας που δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος, που βρίσκονται δίπλα ακριβώς στον αστικό ιστό.
Αντ’ αυτού, εµείς προτείνουµε συγκεκριµένα: Δοµές, οι οποίες
είναι απολύτως ελεγχόµενες, δοµές στις οποίες θα υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, εκεί που θα υπάρχουν κοιτώνες
χωριστοί για τις οικογένειες, για τα παιδιά, εκεί όπου θα υπάρ-
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χουν συγκροτηµένα κέντρα υγείας, χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης, ανθρώπινες συνθήκες που θα διασφαλίζουν µακριά από τον
αστικό ιστό ότι θα υπάρχει ακριβώς εκείνο το οποίο από καιρό
θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα, έλεγχος όσων βρίσκονται
και διαµένουν στην Ελλάδα ενόσω εκκρεµεί η αίτησή τους για
ανθρωπιστική προστασία και ο τρίτος πυλώνας, το άσυλο.
Δεν θέλω να θυµίσω το τι παρελήφθη ακριβώς σε επίπεδο εκκρεµοτήτων αιτήσεων ασύλου: εβδοµήντα τρεις χιλιάδες αιτήσεις ασύλου, οι οποίες δεν επρόκειτο να εκδικαστούν ποτέ. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Ήρθε από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους ένα νοµοσχέδιο το οποίο φέρει σηµαντικές αλλαγές και επισπεύδει απολύτως τις διαδικασίες για την παροχή του
ασύλου. Σκοπός µας είναι µε το συνδυασµό της ανάσχεσης των
προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών, µε την επιτάχυνση των
διαδικασιών ασύλου να µπορέσουµε να φέρουµε εις πέρας το
σχέδιο το οποίο έχει να κάνει µε την αποσυµφόρηση των νησιών.
Αντ’ αυτού ακούσαµε σήµερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την αποσυµφόρηση των νησιών. Ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως να µέµφεται την Κυβέρνηση γιατί στην πραγµατικότητα θυσιάσαµε τα νησιά προς χάριν της ενδοχώρας.
Θέλω να πω -και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω µετά λόγου
γνώσεως- ότι αυτή η στάση ενέχει το στοιχείο της πολιτικής υποκρισίας. Γιατί; Διότι ήταν ακριβώς η προηγούµενη Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δέχθηκε µε τρόπο τυπικό ότι όποιος αποχωρεί από το νησί υποδοχής και µεταφέρεται στην ενδοχώρα,
στη συνέχεια δεν µπορεί να επαναπροωθηθεί στη χώρα υποδοχής. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ συνοµολόγησε ότι άπαξ και αποχωρήσει οποιοσδήποτε από το νησί, ενόσω εκκρεµεί η αίτησή του,
στη συνέχεια δεν επιστρέφεται. Πρακτικά σήµερα αυτό που συµβαίνει και προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο, βεβαίως, µιας υπερβάλλουσας λαϊκιστικής προσέγγισης είναι να µετακινήσουµε όλο
το µεταναστευτικό-προσφυγικό πληθυσµό στην ενδοχώρα γνωρίζοντας ότι την ίδια στιγµή κλείνουµε την πόρτα σε οποιαδήποτε
επιστροφή. Αυτό προτείνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν αυτό προτείνετε, όµως, να έχετε το θάρρος να το πείτε
στις τοπικές κοινωνίες, να µην κρύβεστε πίσω από την παραδοχή
της αποσυµφόρησης. Αποσυµφόρηση σηµαίνει ότι δεν υπάρχει
καµµία επιστροφή εξαιτίας σας, αξιότιµα µέλη της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως.
Να πω και το εξής: Πράγµατι, εχθές είχαµε φαινόµενα πολύ
σκληρής βίας, βία η οποία έφτασε στο σηµείο της βεβήλωσης σε
βάρος ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον,
απέναντι σε µέλη των Σωµάτων Ασφαλείας. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια σειρά από πράξεις οι οποίες, πέρα από τη
φυσική και ψυχολογική βιαιότητα που φέρουν, στρέφονται ευθέως κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αυτά που ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως τα χαρακτήρισε διαµαρτυρία.
Ήταν διαµαρτυρία όσα είδαµε στο ξενοδοχείο στην άνανδρη επίθεση κατά αστυνοµικών;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήταν διαµαρτυρία οι σφαίρες ή οι ρουκέτες ή οι µολότοφ;
Ήταν διαµαρτυρία το ότι εµποδίστηκε ασθενοφόρο µε τραυµατίες για να µπορέσει να πάει στο Κέντρο Υγείας; Αυτές είναι πράξεις θεµιτής αντίστασης; Είναι κάτι το οποίο αποδεχόµαστε ως
δηµοκρατική κοινωνία; Δεν άκουσα, όµως, µια καταδίκη γι’ αυτό.
Άκουσα, βεβαίως, δύο πράγµατα. Το πρώτο που άκουσα ήταν
ότι είχαµε υπερβάλλουσα βία εκ µέρους της Αστυνοµίας επειδή
έσπασαν τζάµια και για ό,τι συνέβη.
Εγώ σας διασφαλίζω από εδώ -και θέλω να το δηλώσω µε σεβασµό στην Εθνική Αντιπροσωπεία- ότι τυχόν περιπτώσεις, οι
οποίες έχουν να κάνουν µε χρήση υπερβολικής βίας από Σώµατα
Ασφαλείας θα ελεγχθούν απολύτως. Όµως, από την άλλη
πλευρά, θέλω επίσης να δηλώσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι όσοι ευθύνονται για τα ζητήµατα που είδαµε εχθές
και προσβάλλουν τη δηµοκρατική πολιτεία θα λογοδοτήσουν
ακόµα και στη δικαιοσύνη µέχρι τέλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το δεύτερο που άκουσα και µου προξένησε πραγµατικά κατάπληξη και δεν περίµενα να το ακούσω είναι ότι δήθεν η δηµόσια
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τηλεόραση εχθές λογόκρινε. Ελπίζω να αντιλαµβανόµαστε όλοι
το όριο της υποκρισίας του πράγµατος. Ήταν ποτέ δυνατόν η
ΕΡΤ στην προηγούµενη διακυβέρνηση να δείξει τις εικόνες που
έδειξε εχθές και προχθές;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα βλέπαµε ποτέ στη δηµόσια τηλεόραση τα όσα συνέβησαν;
Ευτυχώς, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι συνέβη,
ποια ήταν η χειραγώγηση της δηµόσιας τηλεόρασης…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τα πάντα δείχναµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σας παρακαλώ,
κύριε Παππά, οµιλεί εκ µέρους της Κυβερνήσεως ο κ. Γεραπετρίτης και ακούµε ήσυχα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όλοι
γνωρίζουν ποια ήταν η στάση της προηγούµενης κυβέρνησης σε
σχέση µε τη δηµόσια τηλεόραση και ποια είναι η σηµερινή
στάση. Όλα ήρθαν στην επιφάνεια και οι ενδεχόµενες υπερβολές, βιαιότητες όπως χαρακτηρίζονται εκ µέρους των Σωµάτων
Ασφαλείας, αλλά και όλα εκείνα τα οποία εσείς σήµερα αποδίδετε στην Κυβέρνηση, όλα στο φως. Εκείνη η χειραγωγηµένη δηµόσια τηλεόραση πλέον δεν υφίσταται.
Και να σας πω και κάτι…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κάθε φορά λέει ψέµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Αν κάθε φορά που
βάζει τελεία τον διακόπτετε, σηµαίνει ότι δεν θέλετε να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Εσείς τι έχετε, το τεστ αληθείας; Πρέπει να τελειώσει και εσείς δεν το έχετε.
Κύριε Γεραπετρίτη, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αντιλαµβάνοµαι και ότι σήµερα είναι µια καλή µέρα για περισπασµό
µετά από όλα όσα ακούσαµε όλοι και συνέβησαν στην ειδική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι µια κρίσιµη µέρα για να συµβεί κι αυτό, για να έχουµε
λίγο διαφορετικό φως εκεί που πρέπει, που είναι όλα αυτά που
συζητούµε, αντί του γεγονότος ότι στο αρχηγείο της Κυβέρνησης η Κυβέρνηση λειτουργούσε ως µεσάζων ιδιωτικής µεσιτείας.
Και πώς λειτουργούσε η Κυβέρνηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣ: Ο Σαµαράς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είναι τόσο δύσκολο
να ακούτε τον οµιλητή; Κι όµως είναι πανεύκολο. Συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εκείνη
τη στιγµή, παρόντων δυο Υπουργών της Κυβερνήσεως -απ’ ό,τι
συνοµολογείται για πρώτη φορά, καταλήξαµε εν τέλει και ότι
υπάρχει µια κοινότητα στα πραγµατικά, συµφωνήσαµε τουλάχιστον ότι τα πραγµατικά είναι έτσι- ο αρµόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης και Διαφάνειας ήταν µπροστά όταν υπεγράφετο ένα
συµφωνητικό µεταξύ ιδιωτών -γιατί να υπογράφεται στο Μέγαρο
Μαξίµου;- το οποίο προέβλεπε το τι θα κάνει η δικαιοσύνη στα
επόµενα βήµατα, προεξοφλώντας αποφάσεις δικαιοσύνης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είναι κάτι που δικαίως προκαλεί την ελληνική κοινωνία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακάµψω όλα όσα ακούστηκαν
και τα οποία θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Θα παρακάµψω όσα
ακούστηκαν για την περιβόητη µεσαία τάξη, που αποδίδει µοµφή
στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Εάν δεν θέλετε τη µεσαία τάξη, αποκηρύξτε τη, αλλά δεν χρειάζεται να την προσβάλλετε.
Να πω, λοιπόν, ότι µέσα σε όλα αυτά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
είπε ότι είναι άνθρωπος της δηµιουργικής αντιπολίτευσης. Η δηµιουργική αντιπολίτευση περιελάµβανε τους ακόλουθους όρους
µε όλα τα «α» στερητικά και υπό µία έννοια αισθάνθηκα ότι ο
πρωθυπουργός άνοιξε το λεξικό στο «άλφα»: αυταρχισµός, ανασφάλεια, ανοησία, ανικανότητα, αλαζονεία, ανευθυνότητα. Να
σκεφθείτε, λοιπόν, και δυο ακόµα «α». Σκεφτείτε την αµετροέπεια
και σκεφτείτε και την ανακυβίστηση. Εκείνα τα οποία λέγατε τότε
σήµερα καλό είναι να µην τα αλλάζετε. Και όσα έχετε διαπράξει
στη χώρα και για το µεταναστευτικό καλό είναι να αποτελούν αντικείµενο κριτικής, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά.
Και επειδή βλέπω ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευ-
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σης επικαλείται τελευταίως στον λόγο τα καφενεία των συνταξιούχων, καλό θα είναι να προετοιµάζεται ενδεχοµένως και για την
πολιτική του σύνταξη, αν συνεχίσει αυτόν τον λαϊκίστικο πολιτικό
λόγο.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα µιλήσει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Γεραπετρίτη, θα ήθελα να
απευθυνθώ και στην ιδιότητά σας ως πανεπιστηµιακού και στην
ιδιότητά σας ως φιλελεύθερου -και άρα κάποιου που πιστεύει
στην αξιολόγηση- και ως υπεύθυνου για το επιτελικό κράτος, που
έχετε µια αυξηµένη αρµοδιότητα. Και επειδή πιστεύετε στην
αξιολόγηση, θα ήθελα να µου δώσετε κάποιες βαθµολογίες, ανάµεσα στο «0» και στο «10», για το πώς έχει πάει το επιτελικό κράτος µέχρι εδώ.
Πώς έχει πάει, κύριε Γεραπετρίτη, τι βαθµό δίνετε για το ποδόσφαιρο; Ήταν επιτυχία ότι δυο µέρες πριν αποφασίσει µια επιτροπή, την αλλάζετε, για να µη σέβεται κανείς το αποτέλεσµά
της; Δίνετε «2», «3», «4»; Πόσο δίνετε στα «10»;
Θέλω να µου βαθµολογήσετε σε σχέση µε το προσφυγικό.
Πώς βαθµολογείτε; Πιο ψηλά, όταν καταργήσατε το Υπουργείο
Μετανάστευσης; Πιο ψηλά, όταν αµέσως µετά το ξαναφέρατε το
Υπουργείο Μετανάστευσης; Πιο ψηλά και µε µεγάλο βαθµό, όταν
στείλατε τα ΜΑΤ, που δεν σας το ζήτησε κανένας, ή όταν τα πήρατε πίσω; Κι αν έπρεπε να τα στείλετε τα ΜΑΤ, γιατί τώρα επιστρέφετε τα ΜΑΤ;
Θα ήθελα µια βαθµολογία για το πώς το αντιµετωπίζετε, που
µας λέτε ότι µε τα κλειστά κέντρα θα υπάρχει µεγαλύτερος ανθρωπισµός. Όταν βγάλατε τα ΑΜΚΑ από τα παιδάκια που δεν
µπορούσαν να πάνε στον γιατρό, αυτό ήταν ανθρωπισµός; Δίνετε
µεγάλη βαθµολογία σ’ αυτή την απόφαση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε λίγο και στα δικαιώµατα, κύριε Γεραπετρίτη. Και ως φιλελεύθερο θα ήθελα να σας ρωτήσω σ’ αυτό. Σε έναν άξονα
όπου στη θέση 0 είναι ο Αττίλα ο Ούνος και στη θέση 10 ο Τζον
Στιούαρτ Μιλ ή ο Ρόουλς -ποιος είναι ο αγαπηµένος σας φιλελεύθερος;- την πρόταση του κ. Πέτσα, ότι θέλετε τα κλειστά κέντρα, για να µην υπάρχουν ιώσεις, στον φιλελευθερισµό πού την
βάζετε; Πιο κοντά στον Αττίλα τον Ούνο ή πιο κοντά στον Τζον
Στιούαρτ Μιλ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε παρακάτω για το ασφαλιστικό. Όταν φεύγουν οι πλούσιοι -ένα επιχείρηµα που έχουµε στον κ. Βρούτση και το έχουµε
πει και στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- στοιχειωδώς
οικονοµικά σηµαίνει ότι, όταν µπορούν να φύγουν από το σύστηµα οι πλούσιοι, το ασφαλιστικό σύστηµα δεν είναι πια οικουµενικό, γιατί αυτοί που µένουν είναι αυτοί που το έχουν
µεγαλύτερη ανάγκη και αυτοί που έχουν τη λιγότερη δύναµη να
πληρώσουν για αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα και αυτοί που
έχουν λιγότερη ανάγκη και µπορούν να πληρώσουν πάνε στον
ιδιωτικό τοµέα.
Το επιτελικό κράτος, κύριε Γεραπετρίτη, πρέπει να έχει έγνοια
τη βιωσιµότητα. Όταν επιτρέπει στους πλούσιους, στους πιο
πλούσιους, να φύγουν από το σύστηµα, δεν εξασφαλίζει αυτή τη
βιωσιµότητα.
Και µια τελευταία βαθµολόγηση θα ήθελα από εσάς για τη λογοδοσία του επιτελικού κράτους. Για δώστε µου µια βαθµολογία.
Ποιος, στο τέλος, είναι υπεύθυνος σε αυτή την Κυβέρνηση; Το
επιτελικό κράτος είναι κάτι ξεχωριστό και άρα, αν δεν πάει καλά,
θα πέσει µόνο του; Οι Υπουργοί έχουν κάποια ευθύνη; Μπορούν
να έρθουν εδώ στη Βουλή; Μπορεί ο Πρωθυπουργός να τους
διώξει; Έχουν κάποια λογοδοσία ή µόνο ο Πρωθυπουργός; Πού
είναι η λογοδοσία στη Βουλή;
Άκουσα το φοβερό επιχείρηµα ότι ο Πρωθυπουργός δεν µπορεί να είναι εδώ, γιατί υπάρχει Υπουργικό Συµβούλιο. Δεν είναι η
Βουλή το ανώτερο όργανο δηµοκρατίας σε αυτή τη χώρα; Κάτι
άλλο είναι; Το Υπουργικό Συµβούλιο είναι το κέντρο της δηµοκρατίας; Είναι πάνω το Υπουργικό Συµβούλιο από τη Βουλή των
Ελλήνων; Αυτό µάς λέτε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δηλαδή, όποτε λειτουργεί η Βουλή
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δεν πρέπει να γίνεται Υπουργικό Συµβούλιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Νοµίζω ότι όταν είναι τόσο σηµαντικό σηµείο, όταν γίνονται τέτοια πράγµατα, πρέπει να είναι
εδώ ο Πρωθυπουργός. Εσείς θα λέγατε δέκα χιλιάδες φορές περισσότερα πράγµατα, αν δεν είχε έρθει ο Αλέξης Τσίπρας.
Και τελευταία βαθµολογία. Πρέπει να ακούτε τους αντιπάλους
σας. Πραγµατικά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι καταγγέλλει µόνο
τα ΜΑΤ; Αυτό ακούσατε; Ήσασταν εδώ και έπρεπε να το ακούσετε, γιατί εγώ άκουσα κάτι τελείως διαφορετικό, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε καταγγελία για όλη τη βία που υπήρξε στο
νησί. Αλλά δεν την άρχισε κάποιος άλλος αυτή τη βία. Αυτή τη
βία την προωθήσατε εσείς µε τις κινήσεις σας. Δώστε µου µια
βαθµολογία για το επιτελικό κράτος και τέλος πάντων ποιος έχει
τη λογοδοσία, πού απευθύνεστε. Γιατί πραγµατικά θέλω να ζητήσω -και αυτή είναι η τελευταία µου λέξη, κύριε Πρόεδρε- µια
συγγνώµη από το γερµανικό επιτελείο στρατού, γιατί δεν θα
ακούσατε την οµιλία µου χθες. Είπα ότι τέτοιο επιτελικό κράτος
είχαµε να δούµε από τον Αύγουστο του 1914, όταν υποσχέθηκε
το γενικό επιτελείο στρατού της Γερµανίας ότι µέχρι τα Χριστούγεννα ο Κάιζερ θα είναι στο Παρίσι και τρία χρόνια αργότερα δεν
είχε πάρει τίποτα. Σε σχέση µε το δικό σας επιτελικό κράτος πρέπει να ζητήσω µια βαθιά συγγνώµη για τον γερµανικό στρατό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πριν δώσω τον λόγο
στον κύριο Υπουργό να απαντήσει, θα ήθελα να κάνω µια µικρή
ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης έχει τον
λόγο εκ µέρους της Κυβερνήσεως για να απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω, διότι είναι πάντοτε µεγάλη χαρά και τιµή να συνδιαλέγοµαι µε τον κ. Τσακαλώτο, που
έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο λόγου.
Να επισηµάνω επί της αρχής σε πραγµατικό επίπεδο ότι τα
Σώµατα Ασφαλείας δεν απεσύρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είναι τελικά τόσο δύσκολο να παρακολουθήσουµε την Κυβέρνηση να απαντάει;
Ελάτε, ελάτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτό
το οποίο συµβαίνει είναι ότι τα Σώµατα Ασφαλείας ενίσχυσαν τις
Ένοπλες Δυνάµεις, οι οποίες ουσιαστικά µπήκαν για να κάνουν
τις πρώτες ισοπεδώσεις, για να µπορεί να έρθει ο ανάδοχος και
να κατασκευάσει ουσιαστικά το έργο. Συνεπώς η πρώτη φάση
του έργου ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τον σχεδιασµό. Και χαίροµαι για το γεγονός ότι προκαλείται τέτοιος γέλωτας σε τέτοια
σοβαρά θέµατα.
Να επισηµάνω για το επιτελικό κράτος, κύριε Τσακαλώτο.
Προφανώς έχουµε µια άλλη αντίληψη, διότι ακούω πολύ συχνά
-ξέρετε, παρακολουθώ τα στατιστικά δεδοµένα της Βουλής και
άκουσα και µε προσοχή την οµιλία σας χθες- να επικαλείται η Αντιπολίτευση διαρκώς το επιτελικό κράτος. Ξέρετε, το επιτελικό
κράτος είναι διαδικασίες, process, για να το κατανοήσουµε λίγο
καλύτερα, δεν είναι η ουσία των πολιτικών -το λέω για τον κ. Τσακαλώτο-, δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Το αν στην πραγµατικότητα επιλέγουµε ένα σηµείο για την κατασκευή της δοµής αντί
για άλλο σηµείο και αυτό αποδειχθεί λάθος, συµβαίνει να λαµβάνονται και λάθος αποφάσεις, δεν είναι θέµα του επιτελικού
κράτους. Το επιτελικό κράτος εκείνο το οποίο πράττει είναι να
φτιάχνει τις δοµές και τις διαδικασίες για να λαµβάνονται οι
ορθές αποφάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, υπό αυτή την έννοια και µιας και µε προκαλέσατε και είναι
χαρά µου να απαντώ για το επιτελικό κράτος, να σας πω ακριβώς
τι έχει συµβεί µε το επιτελικό κράτος και θα αξιολογήσουµε τη
βαθµολογία του µετά. Επιτελικό κράτος, κύριε Τσακαλώτο: Γίνονται Υπουργικά Συµβούλια. Ξεκινάµε από αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αν θεωρείτε ότι, επειδή ήρθε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως να µιλήσει την ώρα που έχει προγραµµατιστεί
το Υπουργικό Συµβούλιο και θα έπρεπε να µεταθέσουµε το
Υπουργικό για να είµαστε όλοι εδώ να ακούσουµε τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στα στερητικά του «α», τότε θα
µου επιτρέψετε να πω ότι καλώς το Υπουργικό Συµβούλιο έλαβε
χώρα και καλώς αυτή τη στιγµή λαµβάνονται αποφάσεις.
Κύριε Τσακαλώτο, εσείς κατ’ εξοχήν είστε αυτού του µοντέλου
το οποίο ονοµάζουµε «µοντέλο του Γουέστµινστερ». Ξέρετε τι
σηµαίνει Υπουργικό Συµβούλιο; Το Υπουργικό Συµβούλιο είναι ο
παραγωγός των δηµοσίων πολιτικών. Μου είπατε για ευθύνη. Η
ευθύνη κατά το Σύνταγµα ανήκει συλλογικά στο Υπουργικό Συµβούλιο. Φαντάζοµαι ότι δεν είναι από τα πρώτα πράγµατα τα
οποία γνωρίζετε, όπως κι εγώ δεν γνωρίζω τους αλγορίθµους
των οικονοµικών. Αλλά το Υπουργικό Συµβούλιο είναι συλλογικά
υπεύθυνο. Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάνουµε είναι στην πραγµατικότητα να αποκαθιστούµε τους θεσµούς στο συνταγµατικό τους
νόηµα, εκείνο που εξέλιπε στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.
Και µιας που µου το αναφέρετε για το τι έχει συµβεί µε το επιτελικό κράτος, ήδη, κύριε Τσακαλώτο, η Ελλάδα µέσω των διατάξεων του νόµου για το επιτελικό κράτος έχει εναρµονιστεί µε
τα προηγµένα διοικητικά συστήµατα του κόσµου ως δεν είχε
συµβεί διακόσια χρόνια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνολο
των ατοµικών διοικητικών πράξεων παράγεται από δηµοσίους
λειτουργούς και όχι από πολιτικά πρόσωπα. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει περιορισµός της γραφειοκρατίας κατά 80%, περιορισµός των εστιών διαφθοράς, διότι πλέον τις άδειες, τις
συµβάσεις, τα δηµοσιοϋπαλληλικά δεν τα ελέγχει ο Υπουργός,
αλλά τα ελέγχει η µόνιµη δηµόσια διοίκηση, η προερχόµενη από
το ΑΣΕΠ, η συνεχής, που δεν διακόπτει τη ροή της µε τις εκλογές. Γινόµαστε ένα προηγµένο διοικητικό σύστηµα, κύριε Τσακαλώτο.
Και να σας πω και κάτι; Εάν αυτά τα αντιλαµβάνεστε ως µικρά,
µπορώ να σας παραπέµψω στη βιβλιογραφία, γιατί γνωρίζω ότι
διαβάζετε πολύ. Και σε ό,τι αφορά το κοµµάτι της βαθµολογίας,
εγώ δεν θα αναφέρω κάποιους από τους δικούς σας, θα αναφέρω τον Μαξ Βέµπερ, διότι αυτό το οποίο προσπαθούµε να εισαγάγουµε είναι ο ορθός λόγος στη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων, ο ορθός λόγος ο οποίος εξέλιπε για πολλά χρόνια
από τη Βουλή και από την κυβέρνηση.
Και εν τέλει, γιατί αυτό έχει την αξία και όχι η βαθµολογία την
οποία βάζω εγώ στον εαυτό µου, δέχοµαι και ακούω τη βαθµολογία που µου βάζετε εσείς, αλλά πάνω απ’ όλα δέχοµαι τη βαθµολογία που µας βάζει ο ελληνικός λαός, κύριε Τσακαλώτο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο, όπως δικαιούται από τον Κανονισµό, ο τέως Πρόεδρος της
Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησε για δύο λεπτά ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχω πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Να πάρει τον λόγο ο
κ. Λοβέρδος και αµέσως µετά ο κ. Βούτσης.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το βασικό θέµα που προκάλεσε τη συζήτηση αυτή ανάµεσα στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Επικρατείας και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ήταν, όπως όλοι ακούσαµε, το προσφυγικό - µεταναστευτικό και τα θέµατα της ασφάλειας. Για το θέµα αυτό
έκανα µια τοποθέτηση µε την ευκαιρία που µου έδωσε ο κ. Τσακαλώτος προχθές και είπα τις βασικές θέσεις που εκφράζει το
Κίνηµα Αλλαγής για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και τους τελευταίους οκτώ
µήνες.
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Κύριε Υπουργέ, όπως και να το κάνετε, η εικόνα της απόβασης
των ΜΑΤ και της µετά από δύο µέρες απόσυρσής τους δείχνει
ότι «τα έχετε κάνει θάλασσα». Πραγµατικά «τα έχετε κάνει θάλασσα». Η αυτοκριτική, όπως την κάνατε για την κατάργηση του
Υπουργείου Μετανάστευσης, που ήταν πραγµατικό λάθος, δεν
είναι κακό πράγµα. Με το να λέτε ότι επιτέλεσαν τον ρόλο τους
και αποχωρούν προκαλέσατε το γέλιο της Βουλής. «Τα έχετε
κάνει θάλασσα». Πιαστήκατε απροετοίµαστοι και τώρα δεν
έχουµε καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό σας.
Εν τούτοις όµως, εµείς κρατάµε µια άλλη στάση από τη στάση
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Προσπαθούµε να στηρίξουµε
τη χώρα µας που αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα που µεταβάλλει
τους πολιτικούς συσχετισµούς στα πολιτικά συστήµατα όλων
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σιγά-σιγά και που
πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι το πολιτικό του σύστηµα µε τον παρόντα συσχετισµό του, µε τον χθεσινό και µε τον
αυριανό, καταλαβαίνει τι απασχολεί τον ελληνικό λαό και στέκεται δίπλα του.
Όµως γι’ αυτά και η Πρόεδρός µας έχει κάνει σχετικές παρεµβάσεις και σήµερα έκανε ειδική αναφορά. Δεν θα έπαιρνα τον
λόγο. Έχω καλυφθεί από την αναφορά της. Παίρνω τον λόγο,
όµως, για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζετε την κριτική για
το επιτελικό κράτος. Την αντιµετωπίζετε απευθυνόµενος σε ανθρώπους που δεν ξέρουν. Έτσι νοµίζετε. Σας έχω πει όµως και
άλλη φορά εδώ -και όταν φέρατε το σχέδιο νόµου και είχα την
τιµή να εκφράσω την παράταξή µας, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες- ότι το επιτελικό κράτος, όπως το δοµήσατε, το πολυπρόσωπο αυτό, το πολυπαραγοντικό είναι µια πρόσθεση περαιτέρω
γραφειοκρατίας, που προσθέτει πρόβληµα και δεν αφαιρεί.
Μην επικαλείσθε ότι το Υπουργικό Συµβούλιο λειτουργεί συλλογικά για πρώτη φορά. Πράγµατι Πρωθυπουργοί µε µεγάλο
κύρος στα κόµµατά τους και στο πολιτικό σύστηµα το είχαν καταργήσει επί δεκαπέντε και πλέον χρόνια. Αλλά για πολλές περιπτώσεις Πρωθυπουργών που έχω υπ’ όψιν µου και από
προσωπική εµπειρία και από την παρατήρηση των θεσµών µέσα
από τη Βουλή, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το πρόβληµα που
δηµιουργήθηκε από τους πολιτικούς εκείνους ηγέτες, που δεν
υπήρχε αντίρρηση στον λόγο τους, ξεπεράστηκε και έχει πολλά
χρόνια που έχει ξεπεραστεί.
Για να επιτύχετε τη συλλογική λειτουργία της Κυβέρνησης, δεν
είχατε λόγο να κάνετε την περαιτέρω, όπως λέτε, να κάνετε µια
επιπλέον γραφειοκρατική δοµή, που ταλαιπωρεί την κοινωνία και
που εµφανίζει, πέραν των όσων γραφειοκρατικών προβληµάτων
έχουν προκύψει, και µια κυβέρνηση χωρίς Υπουργούς, µια κυβέρνηση µε έναν Πρωθυπουργό µε δύο-τρεις Υπουργούς-κλειδί
και τίποτε άλλο.
Σας παρακαλώ πολύ, όταν µιλάµε για το επιτελικό κράτος, τουλάχιστον όσοι έχουν το θάρρος να αρθρώνουν λόγο να ξέρουν
ότι δεν απευθύνονται ούτε σε άσχετους ούτε σε λωτοφάγους. Η
κριτική είναι αντικείµενο της Βουλής και πρέπει να τη δέχεστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχω δώσει τον λόγο ήδη στον κύριο Πρόεδρο και µε παραχώρησή του µίλησε ο κ. Λοβέρδος. Θα µιλήσετε αµέσως µετά τον
κ. Βούτση. Και εσείς, κύριε Χήτα.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης, τέως Πρόεδρος της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί δύο µέρες γίνεται συζήτηση µέσα στη Βουλή από
πολλούς συναδέλφους όλων των παρατάξεων για τα γεγονότα
τα οποία γίνανε στα νησιά µας και µάλιστα σήµερα υπήρξε και
τοποθέτηση ενός πολιτικού Αρχηγού µε τη γνωστή -και έχει κάθε
δικαίωµα- ρητορική του, του κ. Βελόπουλου, η οποία στρεφόταν
ευθέως και κατά της Κυβέρνησης, των πολιτικών της, από µια
σκοπιά η οποία βεβαίως δεν είναι η σκοπιά της Αριστεράς.
Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη όλες αυτές τις µέρες, τις τρεις
µέρες που µιλάµε, παρουσίας και µιας αντιπαράθεσης και µιας
δικαιολόγησης, σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά και που από όλες
τις πλευρές της Βουλής έρχονταν τα βέλη προς εσάς. Και δεν
αισθανθήκατε την ανάγκη ούτε το πρωί, που δεν υπήρχε κανένα
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Υπουργικό Συµβούλιο, ούτε εσείς ούτε ο Πρωθυπουργός, παρόντος του κ. Τσίπρα, ούτε -να τους πάρω στη σειρά- ο κ. Στεφανής, ο κ. Κουµουτσάκος, ο κ. Μηταράκης, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Και ιδιαίτερα -και το τονίζω αυτό- δεν αισθανθήκατε καµµία
ανάγκη να απαντήσετε στη ρητορική, η οποία είναι από µία άλλη
πλευρά, από µία ακροδεξιά πλευρά και που σας εγκαλεί µονίµως
και καθηµερινά για το ότι δεν είστε τόσο σκληροί, κατά τη γνώµη
τους, όσο πρέπει. Και σήµερα ακούσαµε, πέρα από τα νησιά, να
νοικιάσετε και πλοία και να τους βάλετε µέσα. Καµµία ανάγκη
δεν αισθανθήκατε.
Άρα, λοιπόν, µη µένετε στο τυπικό, ότι ενδεχοµένως υπήρχε
ένα δίωρο Υπουργικό Συµβούλιο µέσα στο σηµερινό πρωινό ή
κάτι άλλο. Πρόκειται για κρύψιµο. Κρύβεστε ακριβώς µπροστά
στο µέγεθος της τεράστιας ευθύνης, την οποία αντιλαµβάνεστε.
Δεν αποδέχεστε το χάος, το οποίο έχει δηµιουργηθεί και την επικινδυνότητα -ακούστηκε λίγες φορές µέσα σε αυτή την Αίθουσα
η λέξη «εµφύλιος και καλά κάνει και ακούγεται πολύ λίγες φορέςστα όρια εµφύλιων διαµαχών. Αυτό είναι το ζήτηµα.
Αντιλαµβάνεστε ότι έχει µπλοκάρει εντελώς το σχέδιό σας. Αντιλαµβάνεστε ότι προβήκατε ουσιαστικά -δεν ήταν βοήθεια για
τον στρατό και τα µηχανήµατα- σε µία απόβαση, σε µία ισχυρή
δύναµη, σε µία ισχυρή πυγµή, σε µία καταστολή εναντίον πραγµατικών διαµαρτυριών που υπήρξαν από τους νησιώτες, οι
οποίοι, απ’ ό,τι είδα τα νούµερα σήµερα, φιλοξενούν ήδη σαράντα δύο χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες. Περί αυτού πρόκειται.
Γιατί συµβαίνει αυτό, λοιπόν; Και µάλιστα, είπατε πως δεν εκτέθηκε από τον κ. Τσίπρα το αντισχέδιο, η εναλλακτική. Θα σας
απαντήσω ευθύτατα, διότι ίσως δεν ακούσατε ή σας απασχολούσαν κάποιοι συνάδελφοι.
Γιατί το κάνετε; Διότι εφαρµόζετε ανοµολόγητα -ανοµολόγητα
και στο εσωτερικό και στη διεθνή κοινή γνώµη και στους συµµάχους µας, µε τους οποίους συνυπάρχουµε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- βήµα-βήµα τη λογική και τη στρατηγική µιας
απάνθρωπης αποτροπής, µε όλα τα µέσα µε τα οποία µπορείτε
να δώσετε σήµατα, κατά τη γνώµη σας, για να µην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των ροών, επί ποινή και επί θυσία και των ίδιων
των ανθρώπων που έχουν σωρευτεί -ψυχές και σώµατα- εδώ και
έρχονται κατατρεγµένοι από βοµβαρδισµούς και από αιτίες για
τις οποίες κάνεις εδώ δεν αισθάνεται συνυπεύθυνος.
Αυτό το είχα αισθανθεί και στην Ευρώπη. Όταν γίνεται αυτή η
συζήτηση, θεωρούµε ότι στις αποσταθεροποιηµένες περιοχές
µας, από όπου παράγονται αυτές οι ροές, συµβαίνουν κάποια
πράγµατα που έχουν έρθει από Θεού. Δεν έχει καµµία ευθύνη η
Ευρώπη; Δεν έχει καµµία ευθύνη ο αναπτυγµένος κόσµος; Δεν
έχουν καµµία ευθύνη οι εταιρείες οπλικών συστηµάτων; Δεν έχουν
καµµία ευθύνη όσοι κάνουν και αναπαράγουν πολέµους; Τίποτα.
Λες και τους συµβαίνουν διάφορα πράγµατα και έρχονται εδώ.
Έχετε, λοιπόν, αυτή τη στρατηγική της αποτροπής και, µάλιστα, για κλειστά κέντρα. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, από το πρωί µέχρι το βράδυ, όσες
ώρες είναι, σε όποια µέσα ενηµέρωσης προπαγανδίζει ευθύτατα
τα κλειστά και φυλαγµένα -λέει- και το βράδυ κέντρα. Και να κλειδώνουν και το µεσηµέρι κ.τ.λ.. Για κλειστά κέντρα έχετε αυτή τη
στρατηγική. Δεν τη λέτε στον κ. Γκράντι, στον Ύπατο Αρµοστή.
Δεν είναι στην επίσηµη ρητορική σας, από την άλλη. Ταυτόχρονα, χαϊδεύετε όλες τις αντιλήψεις τις ακροδεξιές, τις οποίες
χαϊδέψατε και προεκλογικά.
Σας το είπαµε ευθύτατα. Σας το είπαµε εκατό φορές. Φτιάξατε
τέρατα. Αναφέροµαι σε τερατώδεις πολιτικές. Δεν αναφέροµαι
για πρόσωπα. Φτιάξατε τέρατα µέσα στις κοινωνίες προεκλογικά.
Μιζάρατε στη Συµφωνία των Πρεσπών, στο προσφυγικό, στο µεταναστευτικό επί τέσσερα χρόνια. Αυτά τώρα δεν µπορείτε να τα
αντιµετωπίσετε. Έχουµε πλήρη γνώση νοµό µε νοµό και περιφέρεια µε περιφέρεια, ποιος ήταν ο σχεδιασµός σας -που τον παρουσιάσατε και στους Ευρωπαίους- για το 1% του πληθυσµού
κατά νοµό και για το ποια θα είναι, όπως τα πρώην στρατόπεδα
του Στρατού, το Πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ», οι κατασκηνώσεις κ.τ.λ.,
µέσα στα οποία θα γινόταν η φιλοξενία και η µετακίνηση στον
ηπειρωτικό κορµό. Και απλώς, δεν παίρνετε το πολιτικό κόστος
να το κάνετε αυτό.
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Και κάνατε και το άλλο, το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας: Επιλέξατε µία περιφέρεια και λέτε: «Καλύτερα να έχουµε µια περιφέρεια και να τη χάσουµε και να συµβεί το οτιδήποτε µε τους
κατοίκους», δηλαδή τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα
σύνορά µας. Επιλέξατε εν ψυχρώ αυτή την περιφέρεια και τους
κατοίκους της να υποστούν ό,τι υφίστανται, για να µην έρθετε
σε σύγκρουση και να µην έχετε το ελάχιστο κόστος µε τα τέρατα
που δηµιουργήσατε, που ενθαρρύνατε, που χαϊδέψατε επί τόσα
χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακόµα, ακούστηκε χθες και το φοβερό εναντίον του Προγράµµατος «ΕΣΤΙΑ», ότι είναι πολύ ακριβό και, παρ’ ότι το πληρώνουν
-λέει- οι ξένοι, δεν ξέρουµε πόσο θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
Μιλάνε δηλαδή για τα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές µονάδες
και ό,τι έγινε µετά από συζήτηση µε τις τοπικές κοινωνίες, ένα
ζήτηµα για το οποίο από την πρώτη στιγµή, εδώ και επτά µήνες,
σε όλα τα επίπεδα µέσα στη Βουλή έχουµε δηλώσει -και κάποια
άλλα κόµµατα και της Αριστεράς και το Κίνηµα Αλλαγής- την
πλήρη συµπαράστασή µας για έναν ουσιαστικό διάλογο µε τις
τοπικές κοινωνίες, ώστε να υπάρξει αυτή η µετεγκατάσταση στον
ηπειρωτικό κορµό.
Αντεπιχείρηµα από την πλευρά σας: «Μα, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, διότι θα
βάλει αυτούς τους ανθρώπους στο status µη επιστροφής.».
Με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε -ξέρετε πάρα πολύ καλά
εσείς- τι γινόταν τεσσεράµισι χρόνια ή δεν το ξέρουν οι Ευρωπαίοι; Για αυτό το άκρως προβληµατικό άρθρο αυτής της συµφωνίας δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι, εφόσον έχουν
προχωρήσει ή έχουν ανεχθεί το κλείσιµο των συνόρων της
χώρας, δεν είναι παρά µία στρόφιγγα και µε την έννοια του ανθρωπισµού και µε την έννοια της διεκπεραίωσης της υπόλοιπης
δήλωσης; Νοµίζετε ότι δεν τα ξέρουν και ότι µας έχουν καταδικάσει; Δείτε την επίσηµη άποψη του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ
πριν από τρεις µέρες που σας καλεί άµεσα για είκοσι χιλιάδες να
απεγκλωβιστούν από τα νησιά και να αποφορτιστούν τα νησιά
και να περάσουν στον ηπειρωτικό κορµό. Έχετε πιστοποιητικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Σε ποιους τα λέτε αυτά;
Ξέρετε πόσο έχουµε -όπως ήµασταν απολύτως υποχρεωµένοιασχοληθεί µε αυτή την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια;
Και κάνω εδώ και µία παρένθεση για κάτι που είπε ο κ. Λοβέρδος.
Αυτά, το ποιος υποστηρίζει την πατρίδα και το ότι στηρίζουµε
τη χώρα µας και η διαφορά µε αυτά που είπε ο Τσακαλώτος, όχι
σε εµάς, φίλοι του Κινήµατος Αλλαγής. Διότι στηρίξαµε τη χώρα
σε αυτό το µείζον ζήτηµα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
τεράστιες ευθύνες. Και τις ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι
µόνο για το Δουβλίνο. Είναι και για τη µη ανάληψη του µερίσµατος ευθύνης κατά χώρα για τη συµφωνία, η οποία έχει υπάρξει
και για χίλια δυο άλλα πράγµατα.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στηρίξαµε τη χώρα σε συνθήκες
κρίσης, µε µνηµόνια και βγήκαµε αλώβητοι µε βάση τη στήριξη
που υπήρξε, την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας. Ήµασταν
µε την κοινωνία µαζί, µε σχέδιο αποτελεσµατικό, µε προσπάθειες
τις οποίες κάναµε µήνα µε τον µήνα και σε ένα πρόβληµα που
δεν δηµιουργήσαµε εµείς.
Διότι πλέον όλη η ελληνική κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι
οι ποµφόλυγες που λέγονταν προ τετραετίας, πενταετίας δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, όπως το «ανοίξαµε
και ελάτε», ότι λιάζονται κ.τ.λ.. Διότι δεν έχετε ξεχάσει, εσείς τουλάχιστον, κύριε Γεραπετρίτη -οι τέσσερις Υπουργοί που λείπουν,
οι αρµόδιοι ίσως να το έχουν ξεχάσει- ότι µόλις είχε πέσει το
Κοµπάνι και µόλις είχαν ξεκινήσει οι ροές η Τουρκία είχε τρία
οκτακόσια.
Και άνοιξε τις στρόφιγγες και υπήρξαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εξελίξεις µε τους πολέµους στην περιοχή, που εξώθησαν αυτούς τους ανθρώπους µε τα παιδιά στην αγκαλιά να
περάσουν. Και βρήκαν µια ελληνική κοινωνία µε την έµπνευση,
µε τη στήριξη στην ελληνική κοινωνία από αριστερούς, δεξιούς,
κεντρώους, αλλά µε την έµπνευση και τη στήριξη της τότε και
επί τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνησης που στήριξε τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό ο κ. Λοβέρδος να είναι πολύ προσεκτικός, όπως και
άλλοι φίλοι από το δικό σας κόµµα, από την Ελληνική Λύση. Μαθήµατα πατριωτισµού σε σχέση µε την ελευθερία και την πατρίδα η Αριστερά δεν µπορεί να δεχθεί, διότι στο όνοµα της
ελευθερίας, δυστυχώς, χιλιάδες άνθρωποι έχουν στηθεί µέχρι
και στα αποσπάσµατα για την πατρίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και σε όλους τους πατριωτικούς αγώνες, είτε είχαν σχέση µε
εξωτερικές επιβουλές είτε είχαν σχέση µε υπονοµευτές του Συντάγµατός µας και εφαρµογή του «1-1-4» τότε, η Αριστερά ήταν
και είναι στην πρώτη γραµµή. Παρακαλώ, όχι µαθήµατα πάνω σε
αυτό το ζήτηµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο πρώην Πρωθυπουργός, που τον λέτε συνεχώς Πρωθυπουργό -και ο µελλοντικός, θα έλεγα εγώ, αλλά δεν είµαστε
τώρα για αυτά-, ο κ. Τσίπρας, σας ανέλυσε πλήρως δηµοσίως,
πριν έρθει εδώ, µε χθεσινή δήλωση τα συµπεφωνηµένα όρια και
µε τους εταίρους στη βάση των οποίων θα µπορούσε και θα πρέπει να γίνει ένα εθνικό σχέδιο µε συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων, για να µπορεί να υπάρξει η άµεση αποφόρτιση και ο
απεγκλωβισµός από τα νησιά και να δοθούν λύσεις στη χώρα.
Έκανε δηµόσια δήλωση χθες, δηµόσια πρόσκληση προς τον
κ. Μητσοτάκη. Δεν υπήρξε καµµία απάντηση και εσείς ξεκινήσατε σήµερα την απάντησή σας, λέγοντας τι να κάνουµε. Όµως
δεν το είπε ο Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σας το έχουν
πει όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, όλοι αυτοί που έχουµε υπογράψει διεθνείς συνθήκες, όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη Γενεύη, όλοι αυτοί που έχουν συνοµολογήσει το Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι εσωτερικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ,
δείτε την ανακοίνωση των δικαιωµάτων κ.λπ., όλοι οι φορείς που
ξέρουν τι τους γίνεται και όλες οι πολιτικές δυνάµεις και εσείς
οµολογηµένα στα χαρτιά σας.
Εσείς της Ελληνικής Λύσης, δείτε τις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που ανοίξατε το θέµα και της κοινωνικής ενσωµάτωσης, για το οποίο είχατε το πρωί τα προβλήµατα
στη σχέση µε την έκθεση του δηµογραφικού του 1992. Το ζήτηµα
του τι πρέπει να γίνει το γνωρίζετε άριστα και πήρατε τη στρατηγική απόφαση να µη γίνει αυτό.
Σας πρότεινε, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας να βγάλετε τα ΜΑΤ,
να αποφορτίσετε τα νησιά, να πάµε σε µια συµφωνηµένη λύση
και βοήθεια, σε συνεννόηση µε τις τοπικές κοινωνίες και µε κάθε
κοινωνία για το πόσο µπορεί να αντέξει, για να έχουµε ύστερα
και τα κουράγια να πάµε στην Ευρώπη και να πούµε κάθε χώρα
πόσο µπορεί να αντέξει, κοινωνικά, οικονοµικά, πληθυσµιακά.
Έχουν υπογράψει τη συµφωνία, αλλά δεν την τηρούν, κύριε
Γεραπετρίτη. Δεν τηρείται η συµφωνία του επιµερισµού και της
ανάληψης του µερίσµατος από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Τι κάνουµε επ’ αυτού; Αυτό είναι
ένα άκρως εθνικό ζήτηµα, που θέλει πολιτική και στρατηγική εκ
µέρους όλων µας.
Άρα, λοιπόν, η πρόταση επαναλήφθηκε σήµερα από δω µε τον
πιο επίσηµο τρόπο από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, µε απόντες
όσους ήταν να το ακούσουν, αλλά µε παρόντες εσάς, που έχετε
µια πρώτη ευθύνη, ας πούµε, για τις σχέσεις µέσα στο Υπουργικό Συµβούλιο. Κι εσείς σηκώνεστε και λέτε ότι δεν ακούσαµε
τι έπρεπε να κάνουµε. Το ξέρετε σε λεπτοµέρειες για το τι
έπρεπε να κάνουµε. Περί αυτού πρόκειται.
Είπε ο κ. Τσακαλώτος προηγούµενα, σε σχέση µε το αν
υπήρξε καταδίκη των γεγονότων, των βιαιοτήτων, για τα Σώµατα
Ασφαλείας κ.λπ.. Και χθες, αλλά και σήµερα εδώ, από Βήµατος,
συµπεριληπτικά -απολύτως δείτε τα Πρακτικά, παρακαλώ πολύο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήταν σαφέστατος.
Αναφέρθηκε µέχρι και στο επιµέρους αλλά σοβαρό επεισόδιο
του ότι µπήκαν άνθρωποι µέσα το ξενοδοχείο των ανθρώπων, ας
πούµε, το βράδυ και γίνανε προπηλακισµοί. Αναφέρθηκε από Βήµατος της Βουλής.
Εντάξει, δεν έρχεστε, δεν έρχονται, αλλά το να µην παρακολουθείτε κιόλας και να δηµιουργούµε εντυπώσεις, δεν είναι σωστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε.
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Επαναλαµβάνω το εξής: Είναι µείζον θέµα κι έρχεται από το
µέλλον. Καταλάβετέ το. Δεν είναι µόνο οι πόλεµοι τους οποίους
ανεχόµαστε ή για τους οποίους η Ευρώπη είναι σε πλήρη απάθεια και αδυναµία να έχει έναν ρόλο φιλειρηνικό στην περιοχή
της, που διαµορφώνεται η αποσταθεροποίηση και παρακολουθεί
όλες τις εξελίξεις.
Αλλά έρχεται και από το κλίµα και το ξέρετε πολύ καλά. Σε
συνθήκες θερµοπληξίας θα υπάρχουν 48 µε 52 βαθµούς Κελσίου
µετά από είκοσι πέντε χρόνια στη Μέση Ανατολή, όχι στην υποσαχάρια Αφρική. Θα υπάρξουν ροές εκατοµµυρίων. Είναι µείζον
θέµα ευρωπαϊκό, διεθνές, ανθρώπινο και κοινωνικό και βεβαίως
εθνικό. Είναι δικό µας θέµα.
Άνοιξε τους ορίζοντές σας. Είναι αδιανόητο. Όταν πρωτοµπήκα εγώ στη Βουλή εδώ, το 2012, και άκουσα το φοβερό σχέδιο
του κ. Σαµαρά για να γίνει ένα τοίχος του Νότου, µια συµµαχία
του Νότου, που θα παίρνει λεφτά από τον Βορρά για την αποτροπή αυτών των ροών. Θα ήταν ένα απίστευτο πράγµα, ένα
τέρας. Αναλύθηκε και οκτώ χρόνια µετά από την εµπειρία που
έχει η χώρα σε αυτό το ζήτηµα, ξαναγυρνάµε κρυπτόµενοι ανοµολόγητα στην ίδια άθλια, απάνθρωπη στρατηγική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Γρηγοριάδης για λίγα λεπτά και µετά ο κ. Χήτας, ως
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των παρατάξεών τους, και µετά
θα µπούµε στη ροή της συζητήσεως.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα κουράσω το Σώµα, όπως δεν συνηθίζω να το κουράζω.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς στο ΜέΡΑ25 θεωρούµε ότι όταν στην
πολιτική, ή αν προτιµάτε στην άσκηση της διοίκησης, κάνουµε
ένα πολύ χοντρό λάθος. Η καλύτερη επιλογή είναι να το παραδεχόµαστε και να ζητούµε ευγενικά συγγνώµη. Είναι η καλύτερη
επιλογή, τόσο γι’ αυτούς που έθιξαν το λάθος µας όσο και για
εµάς τους ίδιους.
Το λέω αυτό, γιατί έκπληκτος το πρωί διάβασα και θεώρησα
ότι πρόκειται για «καραµπινάτο», µε συγχωρείτε για την αγοραία
έκφραση, επικοινωνιακό λάθος της Κυβέρνησης ότι τα ΜΑΤ αποχώρησαν από τη Λέσβο και τη Χίο, αφού ολοκλήρωσαν το έργο
τους. Σκέφτηκα πως λάθη γίνονται, αλλά όταν άκουσα Υπουργό
να το επαναλαµβάνει πριν από δέκα λεπτά, εδώ µέσα στην Αίθουσα, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ποιο ακριβώς είναι το
έργο που επιτέλεσαν και ολοκλήρωσαν τα ΜΑΤ.
Γελάει το πανελλήνιο ξέρετε µε αυτά, γιατί το έργο που όλοι
είδαµε στις τηλεοράσεις µας ή στα social media, αλλά και στα
κρατικά κανάλια ακόµα, είναι ένα έργο που περιέχει ξυλοδαρµούς, απόπειρα πυρκαγιών σε δάση, σπάσιµο ατοµικής ιδιοκτησίας πολιτών οι οποίοι καθόντουσαν και έπιναν καφέ σε
παρακείµενα καφέ.
Θέλω να πω ότι αν η Κυβέρνηση στα σοβαρά θέλει να συνεχίσει να επιχειρηµατολογεί, λέγοντας ότι τα ΜΑΤ αποχώρησαν
συντεταγµένα και όπως προοριζόταν να αποχωρήσουν, επειδή
ολοκλήρωσαν το έργο τους, τότε θα πρέπει να µας εξηγήσει ποιο
έργο είναι αυτό που ολοκλήρωσαν. Γιατί το µόνο έργο που ολοκλήρωσαν ήταν η προσπάθεια ολικής καταστροφής δύο νησιών
και των νησιωτών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι τραγικό, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά να ακούς αυτούς
που απέτυχαν και αποδείχτηκε στην πράξη, γιατί ο ελληνικός
λαός δεν τους ψήφισε, να ασκούν σκληρή κριτική και να κουνάνε
το δάχτυλο σε αυτούς που τώρα αποτυγχάνουν.
Και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα
στη χώρα µας. Ότι έχουµε αποτυχηµένες κυβερνήσεις τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια. Και το µόνο στο οποίο επιδίδονται
είναι σε αλληλοκατηγορίες. Είναι ίδιοι, είναι όµοιες οι κυβερνήσεις, είναι ίδιες όλα αυτά τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια.
Δεν διαφέρουν σε τίποτα.
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Κουνούσε το δάχτυλο, λοιπόν, ο τέως Πρωθυπουργός στην
νυν Κυβέρνηση για απίστευτα πράγµατα. Κάποια στιγµή λέω:
Μήπως ζω σε άλλη χώρα; Δηλαδή δίνουν «κίτρινη κάρτα» που
δέρνουν τους νησιώτες, αυτοί που έδερναν τους Έλληνες στις
Πρέσπες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό! Έχουν επιλεκτική µνήµη. Και
όλα αυτά για χάρη του δικού τους κοµµατικού συµφέροντος.
Αυτή είναι η διαφορά µας, δηλαδή ότι εµείς πάνω από όλα βάζουµε το καλό της πατρίδας µας.
Επίσης, κύριε Γεραπετρίτη, θέλω να πω το εξής, επειδή τον
τελευταίο καιρό ασχολείστε και µε το ποδόσφαιρο. Λυπάµαι που
θα το πω, αλλά µάλλον έχετε χάσει την µπάλα στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο παίρνει τον λόγο ο Υπουργός Επικρατείας και λέει ότι
οι δυνάµεις των ΜΑΤ έφυγαν από τα νησιά γιατί ολοκλήρωσαν
το έργο τους. Αντιλαµβάνοµαι ότι βρίσκεστε σε µεγάλη πίεση και
καλείστε να αντιµετωπίσετε όλα τα βέλη εσείς και εσείς προσωπικά, αν θέλετε, αλλά, προς Θεού, προσέξτε τι λέτε.
Οι νησιώτες κλαίνε. Είχαµε µάχες σώµα µε σώµα µεταξύ Ελλήνων -εγώ δεν θα πω ΜΑΤ ή νησιώτες- για χάρη των λαθροµεταναστών! Και είχαµε τραυµατίες. Αυτό που είπα και προχθές:
επιδόµατα στους λαθροµετανάστες, ξύλο στους Έλληνες.
Παρακαλώ πολύ, η λύση είναι µία: Εµείς εδώ πέρα, αγαπητέ
κύριε τέως Πρόεδρε της Βουλής -και γνωρίζετε καλά ότι σας έχω
πολύ µεγάλη εκτίµηση- δεν παραδίδουµε µαθήµατα πατριωτισµού. Ο Πρόεδρός µας, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αναφέρθηκε
προηγουµένως -για να έρθω σε εσάς- στην Αριστερά. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς. Δεν έχει καµµία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ µε την Αριστερά. Ποτέ ένα αριστερό κόµµα, κύριε Βούτση, δεν θα
υπέγραφε µνηµόνια. Ποτέ η Αριστερά δεν θα έκοβε συντάξεις.
Ποτέ η Αριστερά δεν θα έδινε το όνοµα της Μακεδονίας µας, η
πατριωτική Αριστερά που επικαλείστε. Ποτέ η Αριστερά δεν θα
υπέγραφε στρατιωτικές συµφωνίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ποτέ η Αριστερά, από τους δρόµους και τις πορείες εναντίον του
ΝΑΤΟ και της Αµερικής, δεν θα έβγαζε selfie µε τον Πάιατ. Καµµία Αριστερά δεν θα τα έκανε αυτά!
Αυτά θα τα έκανε ένα νεοφιλελεύθερο κόµµα, όπως είστε
εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο µεταλλαγµένος, κύριε Πρόεδρε. Διότι σε οµόφωνο πόρισµα -και επανέρχοµαι σε αυτό που έθιξε ο Κυριάκος
ο Βελόπουλος νωρίτερα- της επιτροπής της Βουλής -δεν είναι
δικό µας δηµιούργηµα αυτό- για το δηµογραφικό το 1993, αναφέρεται ότι η µείωση των γεννήσεων απειλεί πλέον σοβαρά την
ανανέωση και διαιώνιση της ελληνικής µας φυλής. Τότε µιλούσατε για φυλή.
Αν έχετε αλλάξει από τότε, λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ -γιατί είναι και
η δική σας υπογραφή εδώ- να µας το πείτε.
Πάντως, µε όλο τον σεβασµό, αυτή δεν είναι Αριστερά. Εµείς
µιλήσαµε για την Αριστερά, η οποία µπορεί να είναι και πατριωτική. Εσείς Αριστερά δεν είστε ούτε µαθήµατα πατριωτισµού κάνετε.
Κύριε Γεραπετρίτη, εφαρµόστε το µοντέλο που σας έχει υποδείξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και η Ελληνική Λύση
από την πρώτη ηµέρα, από τον Ιούλιο µήνα που αναλάβατε. Χάνετε χρόνο και τα έχετε κάνει µαντάρα. Βάζετε τους Έλληνες να
χτυπιούνται µεταξύ τους και είναι κρίµα και άδικο. Οι αποφάσεις
πρέπει να είναι σκληρές. Κλείστε τα σύνορα. Όχι όπως λέτε ότι
θα το κάνετε. Κλείστε τα σύνορα. Μεταφέρετε όλους αυτούς,
τους παράνοµους, τους λαθροµετανάστες σε ακατοίκητα νησιά
µε δοµές, µε σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη. Κλείστε τις ΜΚΟ,
οι οποίες είναι τετρακόσιες και όχι ογδόντα δύο που καταγράψατε. Άλλο καταγράφω και άλλο κλείνω τις παράνοµες.
Επίσης, κάντε απελάσεις των λαθροµεταναστών -και κλείνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε- όπως έχει κάνει και η Ισπανία, µε βάση και
την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Απέλαση των λαθροµεταναστών! Τι δεν καταλαβαίνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα παρακαλέσω τον
κ. Παπαχριστόπουλο να κάνει λίγη ακόµα υποµονή, γιατί θα µιλήσει η κ. Ράπτη, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Προφανώς πρέπει να µιλήσει. Αµέσως µετά θα
µπούµε στη σειρά.
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Ορίστε, κυρία Ράπτη, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω µία ερώτηση
στον κ. Τσακαλώτο, απευθυνόµενη στον ίδιο ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της υπόλοιπης Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και να του ζητήσω να µου σχολιάσει συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα, τα οποία είδαν το φως της δηµοσιότητας την παραµονή
της έλευσης των αστυνοµικών δυνάµεων.
Συγκεκριµένα έχω στα χέρια ένα έγγραφο, το οποίο θα το
δώσω. «Κάλεσµα στους πολίτες της Μυτιλήνης απηύθυνε πριν
από λίγο ο συντονιστής της Νοµαρχιακής Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου». Και διαβάζω: «Τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, Λέσβος και Χίος, βρίσκονται για πρώτη φορά µετά το B’ Παγκόσµιο
Πόλεµο και την απόπειρα απόβασης του αγγλικού στόλου το
1944, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι των δύο νησιών βρίσκονται στο πόδι, στα χωριά πραγµατοποιούνται λαϊκές
συνελεύσεις και χτυπούν οι καµπάνες, για να κινητοποιήσουν τον
κόσµο και να αποτρέψουν την απόβαση των εγχώριων εισβολέων
στα λιµάνια του νησιού. Ο κόσµος οργανώνεται για να αντιµετωπίσει αυτή την απίστευτη επίδειξη δύναµης της Κυβέρνησης Μητσοτάκη εναντίον των ίδιων των νησιωτών που δέχτηκαν την
επιβολή κέντρων φυλακών στα νησιά τους. Η σύγκρουση είναι
αναπόφευκτη. Τα νησιά πρέπει να στηριχθούν από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα στον αγώνα τους απέναντι στη βία και τον αυταρχισµό αυτή της Κυβέρνησης.».
Ερωτώ, κύριε Τσακαλώτο: Μήπως είστε και εσείς ηθικοί αυτουργοί αυτών των επεισοδίων τα οποία έγιναν προχθές; Μήπως,
µάλιστα, είστε και συνεργοί κάποιοι εξ ηµών και υποκινητές επεισοδίων;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Λίγη σοβαρότητα!
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Γιατί όταν έρχονται δυνάµεις βεβαίως φιλειρηνικά και όχι για να χτυπήσουν κανέναν και αντιµετωπίζουν µία τέτοια υποκίνηση, κάποιος διερωτάται εύλογα: Πράγµατι ήταν
αυθόρµητα αυτά τα επεισόδια ή µήπως τα υποκινήσατε και εσείς
µε αυτούς τους τρόπους; Γιατί υπήρξε µία πλειάδα δηµοσιευµάτων, τα οποία θα ήθελα να µου τα σχολιάσετε και να µου πείτε
αν συµφωνείτε µε αυτά, αφού, µάλιστα, είναι και ο εκπρόσωπος
της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τα δίνει, προφανώς, στη δηµοσιότητα.
Επίσης, θα ήθελα να µου το σχολιάσετε και το εξής: Άκουσα
εδώ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µη ζητάει
µία συγγνώµη, όταν είπε ότι µπήκε ένας ειδικός φρουρός µέσα
στο πανεπιστήµιο και είχε προτεταµένο το όπλο του απέναντι σε
φοιτητές. Είναι αυτό η αλήθεια των γεγονότων που έγιναν ή
µήπως τον κυνήγησαν τριάντα κουκουλοφόροι µέσα στο πανεπιστήµιο και παρακαλούσε για έλεος, προτού χρειαστεί να βγάλει το υπηρεσιακό του περίστροφο, το οποίο νοµίµως κατέχει και
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο δικαιούται, εάν βρίσκεται σε άµυνα, να το χρησιµοποιεί;
Θέλω να µου πείτε, λοιπόν, εάν αυτό είναι κάτι το οποίο αποδέχεστε κι αν, βεβαίως, χρειαζόταν να ειπωθεί µία συγγνώµη σε
αυτή την Αίθουσα, όχι βεβαίως για εµάς τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά για όλους εκείνους οι οποίοι µάχονται
µε τα 700 και 800 ευρώ να επιβάλουν την τάξη σε µία πλήρη αταξία και απειθαρχία, την οποία εσείς υποδαυλίσατε καθ’ όλη τη
διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μετά τον κύκλο των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τσακαλώτο,
ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ρητορικές ερωτήσεις. Είναι ρητορικές οι ερωτήσεις.
Θα καλέσουµε στο Βήµα τώρα τον επί µακρόν αναµένοντα κ.
Παπαχριστόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υποκινεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Αυτό λένε τα χαρτιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έθεσε κάποια ερω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Να µιλήσουν, όµως, και οι
εναποµείναντες συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η εικόνα είναι ότι µένουν ακόµα πέντε συνάδελφοι. Μετά έχουµε τις δευτερολογίες
των εισηγητών. Έχουµε χρόνο. Μην ανησυχείτε.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω κατ’ αρχάς ότι σέβοµαι τον κ. Γεραπετρίτη, τον παρακολουθώ. Μερικές φορές, βέβαια, όταν είναι δύσκολες οι συνθήκες, όσο ρητορική δεινότητα και να έχει κανείς, δεν µπορεί να
τα φέρει πάλι. Το ξεχνάω, όµως, αυτό και θέλω να του συστήσω
να διαβάσει ένα βιβλίο, «Τα οκτώ θανάσιµα αµαρτήµατα» του
Κόνραντ Λόρεντς. Είναι ένας Αυστριακός νοµπελίστας, κύριε καθηγητά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τον
ξέρω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:…ο οποίος σε αυτό το βιβλίο, που το είχε γράψει πριν από εξήντα χρόνια, σχεδόν µε µαθηµατική ακρίβεια είχε προβλέψει τις ογκώδεις µετακινήσεις
πληθυσµών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Και
άλλοι πριν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θέλω να σας πω. Τα
περισσότερα τα είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας και τα συµπλήρωσε
µετά ο Νίκος ο Βούτσης. Εµείς οι γιατροί είµαστε πρακτικοί άνθρωποι. Αν δεν κάνουµε και το τελευταίο ράµµα, δεν ξεκινάµε
καµµία επέµβαση. Θα σας κάνω µία πρόταση, όπως την καταλαβαίνω εγώ, γιατί το πρόβληµα συνεχίζεται και είναι υπαρκτό.
Έχετε αυτή τη στιγµή στα καταδικασµένα από εσάς πέντε νησιά
γύρω στις σαράντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους. Πολλοί λένε ότι
έχετε και περισσότερους. Ακούστε την πρότασή µου, αν έχετε
την καλοσύνη. Νοµίζω ότι είναι ωφέλιµη πρόταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ακούω προσεκτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 6 Ιουλίου το νούµερο αυτό ήταν δέκα πέντε χιλιάδες. Δεν κάνω καµµία κριτική,
δεν σχολιάζω. Δεν ήρθα για να κάνω κριτική. Κάντε το απλό: Η
Ελλάδα έχει πενήντα δύο νόµους. Αφαιρώ τον Έβρο και όλα τα
νησιά που συνορεύουν µε την Τουρκία. Περισσεύουν περίπου
τριάντα χιλιάδες ταλαιπωρηµένοι άνθρωποι. Αν πάρετε εξακόσιους και τους τοποθετήσετε σε κάθε νοµό της χώρας, δεν θα
έχετε κανένα πρόβληµα. Δεν κάνω αυτή την πρόταση για να προβληθώ. Χρόνια ήµουν στους «Γιατρούς της Ειρήνης», έχω επισκεφθεί σχεδόν όλες αυτές τις χώρες και ξέρω ακριβώς πώς
σκέφτονται και τι γίνεται. Εξακόσια άτοµα αν πάρετε, ανάλογα
µε τον πληθυσµό βέβαια κάθε νοµού, τα Γρεβενά και η Αττική
δεν θα πάρουν το ίδιο. Δεν χρειάζεται επίταξη. Δεν θα διαµαρτυρηθεί κανένας. Όταν σας λέω κανένας, εννοώ κανένας.
Όχι κλειστά κέντρα, κύριε Γεραπετρίτη. Για όνοµα του Θεού!
Πού ακούστηκε; Επίταξη είναι ένα στάδιο πριν από τη δικτατορία.
Εσείς πρέπει να το ξέρετε, είστε µορφωµένος άνθρωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το
Σύνταγµα το λέει, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ξαναλέω, είστε
µορφωµένος άνθρωπος και η επίταξη είναι ένα προστάδιο πριν
φτάσω την απόλυτη δικτατορία. Σας λέω ακόµα το εξής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη, έχει καταλάβει ότι το Δουβλίνο ΙΙ είναι µία
βλακεία. Στο χέρι σας είναι να το διαπραγµατευτείτε και να το
κερδίσετε πολύ γρήγορα. Μην επιχειρηµατολογείτε µε ηττοπάθεια, ότι αυτό είναι και δεν γίνεται.
Γίνεται, κύριε Γεραπετρίτη. Σας το λέω ευθέως ότι γίνεται. Σας
το είπε ο Νίκος ο Βούτσης µε επιχείρηµα.
Εγώ σας λέω ότι έχετε τη δυνατότητα να το διαπραγµατευτείτε.
Τρίτον, αν αυτό το πράγµα το κάνετε αµέσως-αµέσως έχετε
ένα φοβερό άλλοθι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Ορίστε κύριοι, εγώ τους τριάντα χιλιάδες τους πήγα σε κάθε
νοµό της επικράτειάς µου. Περιµένω από εσάς, από τις είκοσι
επτά χώρες…» και κτυπάς το χέρι στο τραπέζι, το σπας κιόλας
«…να κάνετε αυτό που έχετε συµφωνήσει εδώ και χρόνια». Αυτή
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είναι µια πρόταση δική µου. Σας λέω ευθέως ότι γίνεται γρήγορα.
Ανοίξτε τα αυτιά σας. Δεν γεννηθήκαµε όλοι παντογνώστες. Δεν
τα µάθαµε όλα όταν γεννηθήκαµε. Εγώ σέβοµαι και την απειρία
σας. Δεν κάνει, όµως, έτσι. Αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας
αυτή η απειρία. Σκεφτείτε αυτή την πρόταση που σας λέω. Δεν
αισθάνεται κανείς αδικηµένος, δηλαδή αυτός που είναι στην Κέρκυρα, αυτός που είναι στην Αρκαδία, στην Κορινθία. Κιχ δεν θα
ακουστεί. Τίποτα δεν θα ακουστεί για εξακόσια άτοµα. Τα απορροφάει αµέσως η κοινότητα. Αµέσως!
Δεν θέλω να προχωρήσω άλλο. Θέλω, όµως, να σας πω, κύριε
Γεραπετρίτη, γιατί σας άκουσα να σηκώνετε τους τόνους, όταν
ο Αλέξης Τσίπρας µίλησε εδώ µε πόνο ψυχής, υπέρ των αστυνοµικών που µπήκαν οι πολίτες µέσα την ώρα που κοιµόντουσαν.
Εκτός και αν δεν το καταλάβατε. Σας έχω για ευφυή άνθρωπο.
Δηλαδή, τι να κάνω! Σας είπα ότι δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν τιµά
την Ελληνική Αστυνοµία να µπαίνουν οι πολίτες και να δέρνουν
τους αστυνοµικούς. Υπέρ των αστυνοµικών σας µίλησε. Αν δεν
το καταλάβατε, σας το λέω εγώ να το καταλάβετε.
Ακόµα, επειδή χρησιµοποιήσατε ένα επιχείρηµα που πιστεύω
ότι ήταν λάθος σας: Κάτι είπατε για αντιπερισπασµό. Επειδή
είµαι σε αυτή την επιτροπή, θέλω να ξέρετε ένα πράγµα. Για τον
Μιωνή προσεύχοµαι γιατί είναι και αυτός σε µια πολύ δύσκολη
θέση. Εγώ τον λυπήθηκα. Τον άκουγα οκτώ ώρες χθες. Θέλω να
σας θυµίσω τρία γεγονότα γι’ αυτή την περίπτωση που είπατε,
έτσι µε άνεση πολύ για αντιπερισπασµό:
Πρώτον, στη θέση 974 της λίστας Λαγκάρντ υπήρχε ένα
όνοµα. Είναι το όνοµα της ιδιαιτέρας γραµµατέως του ή κάποιας
υπαλλήλου του, µε το όνοµα Παντελή Μαρία. Ακούστε λίγο…
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Για το ασφαλιστικό ήρθαµε σήµερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µε διακόπτετε. Θέλω
να εκτίθεµαι. Αφήστε µε. Πάρτε τον λόγο µετά και πείτε τα.
Στον λογαριασµό αυτής της κυρίας βρέθηκαν 562.896.000
τόσα χρήµατα, για τα οποία δικαιολογήθηκε, το παραδέχτηκε,
είπε «δικά µου είναι». Με µια απλή διαφορά. Σιωπηρά απέκρυβε
αυτή την ιστορία. Την έβγαλε ένας δηµοσιογράφος. Ήταν υποχρεωµένος µπροστά στον δηµοσιογράφο να µην πει κουβέντα.
Το δεύτερο που έκανε ο κ. Μιωνή ήταν την ηµέρα που τον καλέσαµε για απολογία στην προανακριτική, την ίδια µέρα, έκανε
µήνυση σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ είχαν µεσολαβήσει επτά
µήνες που µπορούσε να κάνει την µήνυσή του. Ήταν µια βραδυφλεγής εκδήλωση ευαισθησίας από έναν άνθρωπο, που σας λέω
ευθέως τον ψάχνει κάποια ελβετική τράπεζα, ένας άνθρωπος
που το ΣΔΟΕ έχει µπει τρεις-τέσσερις φορές στα γραφεία, του
έχει κάνει κατάσχεση, είναι ένας άνθρωπος σε δεινή θέση. Και
δεν είναι τυχαίο ότι πετάει σαν την πεταλούδα. Πέταξε στον κ.
Σαµαρά, µετά πέταξε στον Παπανδρέου µετά σε µας και πάει λέγοντας. Είναι σε δεινή θέση αυτός ο άνθρωπος. Και µην εγκαλείτε τον Νίκο Παππά. Ο Νίκος Παππάς δεν κρύφτηκε πουθενά
για να τον δει ευθέως. Τον είδε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ
δεν είπα τίποτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν είπατε γι’
αυτό, όχι. Αυτό δεν σας αφορά. Αφορά κάποιους άλλους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Για τον κ.
Παπαγγελόπουλο πείτε µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μη διακόπτετε.
Κύριε Πρόεδρε, έχω λίγο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχετε πέντε δευτερόλεπτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο; Όχι δύο λεπτά να
πω δυο κουβέντες για το ασφαλιστικό; Και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εντάξει, έχετε ένα
λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπει ο Πρόεδρος. Αφού µου επιτρέπει ο Πρόεδρος. Γιατί ξέρετε ότι περίµενα υποµονετικά, έτσι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Για τον Παπαγγελόπουλο να µας πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Περίµενε υποµονετικά γι’ αυτό και µιλάει δυνατά, γιατί «έπληττε ουκ ολίγον, έχοντας κουβέντες στοιβαγµένες µέσα του»!
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή µε προκαλείτε
για τον κ. Παπαγγελόπουλο, θα σας πω κάτι. Αν έχετε το θάρρος
αντί να βάζετε τον Παπαγγελόπουλο, που είναι εικοστός πρώτος
στην τάξη την υπουργική, λογικά θέλω να µου εξηγήσετε γιατί
οργάνωσε αυτή τη σκευωρία που εσείς λέτε; Τι λόγο είχε να το
κάνει; Αν πράγµατι πιστεύετε ότι έχει και υπάρχει κάποιος άλλος
πίσω, µην κρύβεστε. Μην κρύβεστε, προχωρήστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιον εννοείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ποιον εννοώ; Εσείς
τον έχετε φωτογραφίσει τον Αλέξη Τσίπρα και σας έχει προκαλέσει µπροστά σε δέκα χιλιάδες άτοµα. Και σας είπε «εδώ είµαι,
πηγαίνετέ µε στο ειδικό δικαστήριο». Μη µε προκαλείτε αυτή την
ώρα. Δεν έχετε κανένα στοιχείο. Είστε δειλοί. Είστε δειλοί!
Τελειώνω µε το ασφαλιστικό και κατεβάζω και τους τόνους και
σας λέω το εξής: Περίµενα πραγµατικά µε αγωνία, όταν είδα ότι
εξοφλήθηκε το γραµµάτιο στα ιδιωτικά κολλέγια από την κ. Κεραµέως, όταν είδα ότι εξοφλήθηκε το γραµµάτιο του κ. Κικίλια
στα δηµόσια νοσοκοµεία µε τα ΣΔΙΤ, περίµενα κι έλεγα «πολύ καθυστέρησαν στο θέµα του ασφαλιστικού». Ω του θαύµατος, λοιπόν, τι βλέπω; Με αυτό που νοµοθετείτε, τι κάνετε; Προτρέπετε
ένα µεγάλο κοµµάτι να πάει στον ιδιωτικό τοµέα. Και λέω «να τοι,
εδώ είναι οι άνθρωποι». Σας τα είπε ο Ευκλείδης ο Τσακαλώτος
δέκα φορές.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής και το θεωρώ πάρα
πολύ σηµαντικό και είµαι από αυτούς που θα είµαι πρώτος σε
αυτή την εντύπωση. Θυµάµαι το έργο -και τελειώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε- «Μοντέρνοι Καιροί», όπου ο Τσάρλι Τσάπλιν
έβαζε τις βίδες, δούλευε δώδεκα ώρες την ηµέρα και όταν πήγαινε σπίτι του είχε απωθηµένο. Περίµενα µετά από εξήντα χρόνια ότι ογδόντα έξι άνθρωποι στον πλανήτη δεν θα έχουν
περιουσιακά στοιχεία όσο ο µισός φτωχός πλανήτης τριάµισι δισεκατοµµυρίων. Περίµενα ότι το ωράριο θα είχε κατέβει, θα είχε
γίνει οκτώ, εννιά, δέκα ώρες. Θα γίνουν τριάντα πέντε ώρες,
όπως σας είπε ο Τσακαλώτος, για να έχει λίγο χρόνο να σκεφτεί
πώς θα σώσουµε αυτόν τον πλανήτη. Αν δεν το καταλαβαίνετε.
Γιατί αυτός που εργάζεται, που φτύνει αίµα γιατί δεν µπορεί να
ζήσει, δεν σκέφτεται. Καίγεται αυτή τη στιγµή -και το ξέρετε πολύ
καλά- ο Αµαζόνιος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Παπαχριστόπουλε, τελείωσε ο χρόνος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, τελειώνω.
…Καίγεται η Αυστραλία, καίγεται η Αλάσκα, καίγονται τα πάντα
κι έχετε µπει στη λογική οι πλούσιοι να γίνονται λιγότεροι και
πλουσιότεροι και πετάτε στα σκουπίδια τους ανθρώπους που
είναι ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αιθούσης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης (δεύτερο τµήµα).
Σάς καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλούµε να έρθει στο Βήµα ο Βουλευτής κ. Χιονίδης
Σάββας.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πρέπει να έχουµε το µυαλό µας λίγο
στην ιστορία προς τα πίσω για να δούµε τελικώς γιατί δεν προχώρησαν οι ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις. Και θα πάω πίσω στην
επιτροπή Σπράου, θα πάω πίσω στην επιτροπή Γιαννίτση µε τις
λογικές προτάσεις, τον νόµο Ρέππα, τον µεγάλο αγώνα που
έκανε η Φάνη Πετραλιά στην κυβέρνηση Καραµανλή, τον νόµο
Κατρούγκαλου. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα ιστορικό.
Ο λαϊκισµός είναι αλήθεια ότι είναι ό,τι χειρότερο. Είναι πολύ
κακό, όµως, παράλληλα και να κάνουµε πίσω, γιατί φοβόµαστε
τις αντιδράσεις των λαϊκιστών.
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Αυτό είναι που µας πήγε πίσω τόσα χρόνια και δεν υπήρχε το
θάρρος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να κάνουν αυτές τις
τοµές, ώστε να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε µε τον κανόνα
της κοινής λογικής.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου,
του οποίου ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά; Ότι πρώτα
απ’ όλα καταγράφει και έχει αναλογιστική µελέτη. Αποτελεί µια
µεγάλη προϋπόθεση, έστω και αν κάποιοι αµφισβητούν κάποια
στοιχεία ή κάποιοι άλλοι λέγουν ότι είναι ικανοποιητική. Σηµασία
έχει ότι υπάρχει η βάση πάνω στην οποία κτίζουµε.
Λαµβάνει υπ’ όψιν τους αγρότες, τα άτοµα µε αναπηρίες, τις
συντάξεις χηρείας, λαµβάνει υπ’ όψιν συνολικά τον πρωτογενή
τοµέα και βάζει την ανταποδοτικότητα των εισφορών. Αυτό θα
βοηθήσει και τα νεότερα άτοµα στην πρώτη πενταετία, ώστε να
µπορέσουν να έχουν περισσότερες προσδοκίες, να ξεκινήσουν
µε λιγότερα βάρη µια επαγγελµατική καριέρα.
Αυτό στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, το οποίο µε τροµάζει,
κύριε Υπουργέ, στο κοµµάτι της αναλογιστικής µελέτης είναι ένα
µόνο. Και αυτό είναι µείζον θέµα ακόµα µεγαλύτερο και από το
ασφαλιστικό. Είναι η προβολή στο µέλλον του επιπέδου του πληθυσµού της Ελλάδος και της υπογεννητικότητας, την οποία
προσδιορίζουµε και µάλιστα µία πολύ σοβαρή µελέτη δίνει προβολές µε στοιχεία. Είναι ένα µείζον ζήτηµα για την Ελλάδα το
οποίο πλέον καταγράφεται ξεκάθαρα και σε αυτό το σχέδιο
νόµου από µία επιστηµονική οµάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό
είναι ένα µεγάλο ζήτηµα και αυτό παράλληλα θα λύσει και το
θέµα των συντάξεων και το ασφαλιστικό, αλλά και την ευηµερία
της χώρας. Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο πρέπει να δώσουµε όλες
οι πλευρές του Κοινοβουλίου µία σηµαντική βάση.
Αυτό στο οποίο ήθελα επίσης να σταθώ είναι στο τι είναι µεταρρύθµιση. Ακούσαµε από τη µια µεριά ότι δεν είναι µεταρρύθµιση, είναι τακτοποίηση του νόµου Κατρούγκαλου. Η άλλη
πλευρά λέει ότι βελτιώνεται. Και κάποιοι άλλοι λέγουν ότι είναι
µεταρρύθµιση. Να βάλουµε, λοιπόν, τους όρους και να το ξεκαθαρίσουµε.
Μεταρρύθµιση δεν είναι µόνο οι αλλαγές που γίνονται µε βάση
µία αναλογιστική µελέτη. Η µεγάλη µεταρρύθµιση αυτού του
σχεδίου νόµου είναι η προσαρµογή στο αυτονόητο, η προσαρµογή στην κοινή λογική, η προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες
και τις δυνατότητες.
Και ρωτώ: Είναι µεταρρύθµιση όταν κάνεις τρία χρόνια να πάρεις τη σύνταξή σου και σε λίγο καιρό θα µπορείς να βλέπεις
πόση σύνταξη θα πάρεις και µε το που καταθέτεις τα χαρτιά σου
να µπορείς να προχωρήσεις; Αυτή είναι µεταρρύθµιση!.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι µεταρρύθµιση η διαχείριση που θα είναι 100, 50 ή 20
ευρώ πιο πάνω ή πιο κάτω. Τακτοποιούνται αυτά και µπορούν
στην πορεία να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Γιατί εµείς πιστεύουµε σε αυτή την Κυβέρνηση, πιστεύουµε στις προοπτικές,
πιστεύουµε στην ανάπτυξη και ανάπτυξη θα χρηµατοδοτήσει και
το ασφαλιστικό µας σύστηµα και θα το κατοχυρώσει ακόµα περισσότερο.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το µεγάλο µεταρρυθµιστικό, αυτό που
φωνάζει και στηρίζει η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση, αυτό
που λέγεται ψηφιακή µετάβαση πια. Είναι το αυτονόητο για
άλλες περιοχές.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και θέλω να µε προσέξετε, θα
ήθελα να σταθώ στο εξής. Έντεκα χρόνια τώρα πια έχουµε µπει
στις διαδικασίες του block chain που γεννήθηκε πριν έντεκα χρόνια, τις αλυσίδες συστοιχιών. Είναι ένας δηµοκρατικός τρόπος
αντιµετώπισης του καθενός για να έχει την πληροφορία απευθείας ο πολίτης χωρίς ενδιάµεσους.
Σας προτείνω, λοιπόν, µέσα σε αυτή την τεράστια προσπάθεια
που κάνετε να χρησιµοποιούµε τεχνολογίες της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, για να φύγουµε ένα βήµα πιο µπροστά και
από την Εσθονία που χρησιµοποιεί ακόµα και τα data bases και
τα cloud, να µπορέσουµε να µπούµε στην εποχή του block chain
και της τεχνητής νοηµοσύνης. Αυτά υπάρχουν, είναι έτοιµα,
υπάρχουν λύσεις. Διαβάστε το «FORBES» σήµερα, διαβάστε το
τι έκανε η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο συνέδριο που έκανε εδώ για
το human resource.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελάτε να δούµε, λοιπόν, τέτοια πράγµατα και ας µην µας φοβίζουν. Οφείλουµε να κάνουµε την επανάσταση, αυτή την επανάσταση που έρχεται, και να µην είµαστε για µια ακόµη φορά
ουραγοί.
Και ένα δεύτερο που σας είπα προσωπικά και σε εσάς και
στους συνεργάτες σας. Αυτός ο φόβος, ο φόβος της αντίδρασης
των λαϊκιστών απέναντι στο να δώσουµε ένα εκατοµµύριο ή περισσότερους φακέλους outsourcing, να µπορέσουν να δουλευτούν. Ρωτάνε στα γραφεία µας το εύλογο ότι «κάνε κάτι γιατί
δυόµισι χρόνια δεν πήρα σύνταξη». Μου λέει νέος επιστήµονας
«τον Αύγουστο κατέθεσα τα χαρτιά µου στο ΤΣΜΕΔΕ. Θέλω να
πληρώσω και µου λένε δεν µπορούµε να σε εγγράψουµε». Αυτά
είναι που παραλάβατε, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα πράγµατα θα αλλάξουν ριζικά.
Αλλά ο κόσµος απαιτεί, και εµείς το απαιτούµε και το θέλουµε
όλοι σε αυτή την Αίθουσα, σε λίγους µήνες να µπούµε σε µια
άλλη εποχή. Να µπορεί ο κόσµος να πληρώνει, να εισπράττει
αυτά που δούλεψε µε τον κόπο του όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ,
λοιπόν, ότι µε αυτή τη λογική είναι µια τεράστια µεταρρύθµιση.
Επειδή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, δεν δικαιούµεθα να µιλάµε οι Βουλευτές παρά µόνο οι Αρχηγοί κοµµάτων
για άλλα θέµατα, σήµερα σε αυτή την Αίθουσα η περισσότερη
κουβέντα δεν έγινε για κάτι πολύ σηµαντικό που αφορά τις ζωές
πάρα πολλών Ελλήνων, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Ο τελευταίος που θα κρίνω είµαι εγώ. Εµείς οι Βουλευτές πρέπει,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, πρώτα να µην αναγιγνώσκουµε και
δεύτερον, να µη φεύγουµε σε άλλα θέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Να µην αναγιγνώσκουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισηµαίνετε γιατί µερικοί διαβάζουν
και την καληµέρα εδώ µέσα.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Έτσι, κύριε Γκιουλέκα.
Θέλω να τονίσω κάτι για το προσφυγικό στη λογική τού να µην
ξεχνάµε ούτε τον Σπράο ούτε τον Γιαννίτση ούτε τη Φάνη Πάλλη
- Πετραλιά γιατί «έβαλε στήθια» µπροστά στην κυβέρνηση Καραµανλή.
Θέλω να θυµίσω ένα πράγµα. Πριν έντεκα χρόνια για το µεταναστευτικό ένας Πρωθυπουργός στο Συµβούλιο Αρχηγών στην
Ευρώπη έθεσε το µείζον ζήτηµα του µεταναστευτικού, ο Κώστας
Καραµανλής και µερικοί τον χλεύασαν τότε. Είναι ένα θέµα για
το οποίο θα έπρεπε η Ευρώπη να µην ολιγωρεί, ένα θέµα που
πληρώνουµε γιατί η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Αυτή τη στιγµή
έπεσε στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά. Αλλά αν η Ευρώπη και
µε τις πιέσεις τις δικές µας, που έχουµε τον λόγο να είµαστε σε
εγρήγορση για να µπορέσουµε τον λαθραίο εποικισµό των νησιών µας, όπως επίσης και την είσοδο, να µπορέσουµε να την αντιµετωπίσουµε, έχουµε κάθε λόγο να πιέσουµε σε αυτή την
κατεύθυνση την οποία προείπε η ελληνική Κυβέρνηση διά του
τότε Πρωθυπουργού του Κώστα Καραµανλή στο Συµβούλιο Αρχηγών. Γιατί και η κλιµατική µετανάστευση είναι εδώ και οι µετανάστες των πολέµων.
Και αυτό, πέραν όλων των άλλων, δεν βάζουµε τον ανθρώπινο
παράγοντα που είναι ο υπ’ αριθµόν ένα, όσο και αν αγαπούµε
τους ανθρώπους που πονούν, δεν µπορεί η Ελλάδα να σηκώσει
στις πλάτες της όση αγάπη και αν έχει. Αν θέλει κάποιος και τελείως οικονοµίστικα, που δεν µου αρέσει, δεν µπορεί να πληρώσει αυτά τα πράγµατα γιατί έχουµε και εδώ να αντιµετωπίσουµε
φτώχεια. Μοιράζουµε ακόµη συσσίτια και η Ελλάδα σηκώθηκε
να πατήσει στα πόδια της.
Εποµένως συµφωνώ, εγκρίνω µε το Υπουργείο.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, και εσείς φοβηθήκατε λίγο τον λαϊκισµό και θα σας το πω. Είναι κακό όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πρώην
νοµάρχες, δήµαρχοι, και δεν αφορά εµένα προσωπικά που διατέλεσα, να µην έχουν δικαίωµα αυτοί οι άνθρωποι να τους δούµε
µε έναν θετικό τρόπο; Γιατί και αυτοί κατέθεσαν χρόνο και ζωή.
Ελπίζω και πιστεύω ότι σύντοµα θα το δείτε µε θετικότερο τρόπο
και να είναι σίγουρο ότι όταν έχετε το δίκιο κανείς λαϊκιστής και
καµµιά αντίδραση λαϊκιστού δεν πρόκειται να σταθεί εµπόδιο
στην εξαιρετική πορεία που γράφετε µε αυτόν τον νόµο και στη
συνολική πορεία. Ξεκινήσατε το 2014 βάζοντας τα θεµέλια και
συνεχίζετε σήµερα µε έναν δυναµικό τρόπο.
Είµαστε εδώ όλοι µαζί µε τις νέες τεχνολογίες, την πολιτική
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βούληση του Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνουµε αυτό που πρέπει για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείνουµε τον κύκλο
των οµιλητών, συναδέλφων Βουλευτών, πριν µπούµε στον κύκλο
των δευτερολογιών τόσο των εισηγητών, των ειδικών αγορητών
και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, µε τον κ. Κώστα Γκιουλέκα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίροµαι γιατί διαδέχοµαι στο Βήµα έναν συνάδελφο ο
οποίος µε στεντόρεια φωνή κατέθεσε την άποψή του.
Ξέρετε, είχα σχεδιάσει να µιλήσω για το ασφαλιστικό αποκλειστικά. Όµως, προηγουµένως ακούσαµε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, να αναφέρεται και στο
ασφαλιστικό και γενικότερα στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν
τις τελευταίες ηµέρες. Θα ήθελα να πάρω αφορµή από αυτό, µάλιστα δανειζόµενος από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας, δανειζόµενος
µία χαρακτηριστική φράση του κ. Τσίπρα απευθυνόµενος στους
Υπουργούς της Κυβέρνησης, που είπε: «είστε περήφανοι για
αυτό που κάνετε;» και να ρωτήσω:
Πραγµατικά ο κ. Τσίπρας είναι περήφανος για τον νόµο Κατρούγκαλου; Είναι περήφανος γιατί πετσόκοψε τις συντάξεις;
Είναι περήφανος γιατί δηµιούργησε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων τον Μάιο του 2016; Είναι περήφανος και αυτός και βεβαίως
όλοι οι καταχειροκροτούντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Τσίπρα, γιατί έκοψαν τις συντάξεις χηρείας; Είναι περήφανοι γιατί
έκοψαν τα κοινωνικά επιδόµατα; Είναι περήφανοι γιατί έκοψαν
τα αναπηρικά επιδόµατα; Εάν αισθάνονται περήφανοι, να το
πουν. Να το πουν σε αυτό το Βήµα. Γιατί, ξέρετε; Μου θύµιζε και άκουγα µάλιστα τον κ. Τσίπρα µε ιδιαίτερη προσοχή, όπως
πάντοτε ασφαλώς, είναι πρώην Πρωθυπουργός, Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- σαν να απευθυνόταν σε κάποιους
άλλους ή εν πάση περιπτώσει σε πολίτες που έχουν πολύ κοντή
µνήµη. Μα µόλις παρέδωσαν την εξουσία τον περασµένο Ιούλιο!
Τεσσεράµισι χρόνια κυβερνούσαν. Δεν πρόλαβαν; Τι δεν πρόλαβαν; Δεν τους το επέτρεψαν; Υπήρχε η εποπτεία; Υπήρχαν ανέφερε- ο κ. Τόµσεν, η κ. Λαγκάρντ, η κ. Μέρκελ. Μα καλά,
εσείς δεν θα τους στέλνατε στο σπίτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Το «go back madam
Merkel» το ξεχάσατε; Όχι µόνον δεν τους στείλατε στα σπίτια
τους, αλλά πηγαίνατε ως πειθήνια όργανα στο Χίλτον για να πάρετε τις εντολές και να τις ακολουθήσετε.
Επειδή µίλησε και για κοινωνική δικαιοσύνη και είπε ο κ. Τσίπρας «Δεν το λες και κοινωνική δικαιοσύνη όλο αυτό», αναφερόµενος σε κάποια ρύθµιση του ασφαλιστικού, θα έλεγα ότι,
πράγµατι, δεν το λες κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν λες, όµως, και
κοινωνική δικαιοσύνη όταν το πρώτο εξάµηνο του 2015 φεσώσατε τον ελληνικό λαό µε 100 δισεκατοµµύρια, ένα αχρείαστο
χρέος! Ε, δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη, κύριε Τσίπρα: Δεν είναι
κοινωνική δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη το ότι υποθηκεύσατε τη δηµόσια περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια! Δεν είναι κοινωνική
δικαιοσύνη το ότι καταφέρατε να εξασφαλίσετε αιµατηρά πλεονάσµατα στον τόπο.
Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κοινωνική δικαιοσύνη το
ότι ψηφίσατε, εσείς οι αριστεροί, ένα τρίτο µνηµόνιο. Άκουγα
προηγουµένως έναν συνάδελφο από την Ελληνική Λύση να το
αναφέρει αυτό. Είπε: «Εσείς είστε Αριστερά;». Ένα τρίτο µνηµόνιο. Και βεβαίως επιβαρύνατε τον ελληνικό λαό µε 9 δισεκατοµµύρια επιπλέον βάρη στα ήδη δυσβάσταχτα βάρη που σήκωνε.
Άρα, λοιπόν, αν όλα αυτά για εσάς ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη και αν όλα αυτά για σας είχαν µία δικαιολογία ότι σας υποχρέωναν να τα κάνετε, όταν τελείωσαν οι υποχρεώσεις, γιατί τότε
δεν επανορθώσατε; Και γιατί δεν προλάβατε;
Τώρα κατηγορείτε εµάς. Γιατί; Διότι εφαρµόζουµε αυτά τα
οποία εσείς είχατε εξαγγείλει ότι θα κάνετε. Ε ναι, εµείς είχαµε
εξαγγείλει ότι θα τα κάνουµε και τα κάνουµε. Δεν νοµίζω ότι αυτό
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το πράγµα θα µπορούσε, πραγµατικά, να αντέξει σε µία εξαντλητική λογική.
Τι κάνει το νέο ασφαλιστικό; Φέρνει, πράγµατι, µια ισορροπία
στο σύστηµα. Αν ακούσει κανείς τη µία πλευρά, την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα καταλάβει ότι «ξέρετε, ισοπεδώνετε το συµβάν». Αν ακούσει άλλους και από την κυβερνητική
παράταξη, θα καταλάβει ότι γίνεται µία µεταρρύθµιση. Πού βρίσκεται η πραγµατικότητα; Στο ότι, πράγµατι, γίνεται µια προσπάθεια να αλλάξουν πολλά κακώς κείµενα σε αυτό τον τόπο. Θα
κριθούµε από το αποτέλεσµα. Περιµένετε, όµως. Μην καταδικάζεται την προσπάθεια πριν καν ξεκινήσει.
Θα πω πολύ γρήγορα, σε όσα λεπτά µας αποµένουν, τι κάνει
αυτό το ασφαλιστικό. Κατ’ αρχάς, καταφέρνει να κάνει ισοδύναµα τις εισφορές µε την ανταποδοτική σύνταξη των Ελλήνων.
Είναι σηµαντικό ότι επιχειρείται η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι στο µέσον όρο των ευρωπαϊκών χωρών,
κάτι από το οποίο απείχαµε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπαθεί
να κάνει. Κα προσπαθεί να το κάνει ο Υπουργός που είχε ξεκινήσει αυτά τα βήµατα, ο κ. Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, ειλικρινά, για αυτό που κάνετε, αξίζει τον κόπο
κάποιος να περιµένει να δει το αποτέλεσµα. Και είναι πολύ σηµαντικά. Όπως και αυτά που είπε ο κ. Χιονίδης προηγουµένως.
Δηλαδή, είµαστε περήφανοι που πηγαίνει κάποιος να πάρει σύνταξη και περιµένει δύο και τρία χρόνια; Είναι κακό ότι µε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» θα µπορέσουµε από τον φετινό Ιούνιο να δώσουµε τις
πρώτες συντάξεις γρήγορα, άµεσα; Γιατί είναι κακό; Γιατί, λοιπόν, αυτός ο αφορισµός; Γιατί, λοιπόν, όλη αυτή η κριτική από
την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Και εν πάση περιπτώσει, βλέπετε πουθενά ότι γίνονται µειώσεις; Είναι η πρώτη φορά -η πρώτη φορά- που παίρνουν αυξήσεις κάποιοι συνταξιούχοι. Πάντως δεν µειώνεται καµµία
σύνταξη. Γιατί είναι κακό αυτό; Δεν το καταλαβαίνω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Όχι, δεν είναι κακό. Είναι σηµαντικό ότι γίνονται αυτά τα βήµατα.
Όπως είναι σηµαντικό ότι αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
όπως τη λέµε εµείς -η προσπάθεια, αν θέλετε, για τους πιο µετριοπαθείς-, αφορά σε όλους τους εργαζόµενους και ευνοεί αισθητά τους αυριανούς συνταξιούχους, αυτούς που θα έχουν
συµπληρώσει τουλάχιστον τριάντα χρόνια εργάσιµου βίου. Μάλιστα, µε την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και από τις 4 Οκτωβρίου αναδροµικά, θα αυξηθούν και οι κύριες συντάξεις για
όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται µε περισσότερα από τριάντα χρόνια ασφάλισης. Ποιοι θα ευνοηθούν από
όλα αυτά; Περίπου τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους, που στο
σύνολό τους είναι παλιοί συνταξιούχοι, είχαν δηλαδή συνταξιοδοτηθεί πριν από τη 12η Μαΐου του 2016. Τότε, δηλαδή, που ο
νόµος Κατρούγκαλου, ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ, ο νόµος του Αλέξη Τσίπρα, της αριστερής κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, χώρισε τους
συνταξιούχους σε δύο ταχύτητες και είπε ότι όσοι προλάβατε
καλώς, όσοι δεν προλάβατε, θα παίρνετε µειωµένη σύνταξη κατά
42%. Αυτή ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη της προηγούµενης κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το κουδούνι κτυπάει
και µόνο του. Είναι αυτόµατο και δεν µπορώ να το κόψω. Μπορείτε να ολοκληρώσετε µε άνεση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Τελειώνω αµέσως. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
Τι άλλο γίνεται; Δεν θίγονται, κατ’ αρχάς, τα όρια της σύνταξης. Είναι βασικό να πούµε ορισµένα πράγµατα, επειδή µας παρακολουθεί ο κόσµος. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος
παραµένει η ίδια. Εν πάση περιπτώσει, βελτιώνεται σηµαντικά η
ανταποδοτικότητα του συστήµατος και αποσυνδέεται το ασφαλιστικό από το φορολογικό. Εδώ είχαµε καταντήσει να τιµωρείται
ασφαλιστικά όποιος έχει εισόδηµα. Έλεγε, ότι εφόσον έχεις
τόσο εισόδηµα, θα πληρώνεις τόσο, αλλά δεν θα παίρνεις αντίστοιχες αποδοχές. Εδώ έρχεται πλέον και πραγµατικά αποκαθίσταται µία αδικία ότι ο καθένας θα µπορεί να επιλέγει και ότι το
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εισόδηµά του δεν έχει καµµία σχέση µε τις εισφορές. Άλλο η φορολογία του εισοδήµατος, που ασφαλώς πρέπει να φορολογείται
περισσότερο αυτός που έχει τη δυνατότητα και να αποδίδει περισσότερα στο κράτος, όπως και το Σύνταγµα επιτάσσει, ο Καταστατικός Χάρτης της χώρας, και άλλο το ασφαλιστικό σύστηµα
που εσείς το είχατε µετατρέψει σε φορολογικό. Ε, αυτό δεν είναι
αποκατάσταση µιας αδικίας που υπήρχε;
Ποιοι είναι οι κερδισµένοι; Επίσης, κερδισµένοι είναι περίπου
εκατό, ίσως και εκατόν είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι
βγήκαν µετά τη 13η Μαΐου του 2016. Είναι, επίσης, ευνοηµένοι αυτό οφείλουµε να το πούµε- και όσοι υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων-βατραχάνθρωποι, καταδροµείς,
πυροτεχνουργοί κ.λπ.-, γιατί δεν θίγονται από το νέο ασφαλιστικό. Και έτσι θα έπρεπε να γίνει, προς Θεού! Εδώ φτάσαµε στο
σηµείο, δυστυχώς, στα χρόνια της κρίσεως να κόβονται τα πτητικά επιδόµατα από τους πιλότους µας, κάτι το οποίο ήταν
ντροπή. Δυστυχώς συνέβησαν και αυτά. Όλα αυτά τα πράγµατα
αποκαθίστανται.
Εγώ αυτό το οποίο έχω να προσθέσω -και να κλείσω- είναι ότι
γίνεται µία πολύ σοβαρή προσπάθεια το ασφαλιστικό σύστηµα
πραγµατικά να αποδώσει νέες συντάξεις, οι οποίες όχι µόνο δεν
θα είναι µειωµένες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και αυξηµένες σηµαντικά και θα τις δουν στο πορτοφόλι τους, στην
τσέπη τους οι συνταξιούχοι. Είναι µια προσπάθεια πολύ σηµαντική.
Κύριε Βρούτση, συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια.
Πραγµατικά, ελπίζουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας θα µπορούν να τα απολαµβάνουν όχι µόνον οι σηµερινοί
συνταξιούχοι, αλλά και οι συνταξιούχοι από εδώ και µπρος, αφού
εξασφαλίζονται οι συντάξεις µέχρι το 2070.
Και αυτό δεν το λέµε εµείς, το λέει και η αναλογιστική µελέτη,
το λέει και οικονοµική µελέτη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, αν
δεν κάνω λάθος, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Αθηνών, µε συγχωρείτε, οι
οποίοι πραγµατικά συνηγορούν στο ότι µέχρι το 2070 οι Έλληνες
συνταξιούχοι εξασφαλίζουν τις συντάξεις τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσαµε τον
κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών που ακριβώς δεν έχουµε
µετρήσει, αλλά έχουν υπερβεί τους εκατόν πενήντα. Μίλησαν,
κατά τη δική µου άποψη και την άποψη όλου του Προεδρείου,
µε άνεση οι συνάδελφοι, καθώς και οι εισηγητές µε άνεση χρόνου και όλοι.
Τώρα θα συνεχίσουµε µε ακόµα περισσότερη άνεση, γιατί το
νοµοσχέδιο ήταν µεγάλο, δεν υπάρχουν περιορισµοί, σβήνουν οι
χρόνοι των πρωτολογιών και αρχίζουµε από το µηδέν και όλοι οι
εισηγητές θα πάρουν χρόνο δευτερολογίας για δέκα λεπτά,
καθώς και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –το λέω εκ προοιµίου- για να κανονίσουν την οµιλία τους.
Πρώτον, καλώ στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Οικονόµου για δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µπω στον
πειρασµό να σχολιάσω τις τοποθετήσεις που δεν αφορούν το νοµοσχέδιο, παρ’ όλο που ήταν πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που
ακούστηκαν. Θα µείνω αυστηρά ως εισηγητής στη δευτεροµιλία
µου για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο, ούτως ή άλλως,
προσφέρει πάρα πολλά να πούµε. Δεν επεκτάθηκα πάρα πολύ
στην πρωτοµιλία µου και θα προσπαθήσω στη δευτερολογία να
µπορέσω να καλύψω κάποιες απορίες.
Η συζήτηση, βέβαια, δεν έχει, όπως καταλαβαίνετε, την αυτονοµία της µόνο στην Ολοµέλεια, αλλά προηγούνται και οι συζητήσεις στην επιτροπή όπου είχαν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
Είχαµε τους φορείς, οι οποίοι για πρώτη φορά από όλο το
φάσµα, το κοινωνικό, το επαγγελµατικό, το οικονοµικό ήρθαν και
µας έθεσαν την άποψή τους για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Προηγήθηκε και πριν τη Βουλή, η συζήτηση ευρύτερα στην
κοινωνία µε τη δηµόσια διαβούλευση, αλλά πρέπει να πούµε ότι
αυτό το νοµοσχέδιο είναι πολυσυζητηµένο. Όλοι έχουµε µια
άποψη λίγο-πολύ, τα θέµατα τα έχουµε βάλει και τα έχουµε θέσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και ο καθένας έχει την άποψή του και την οπτική του. Βέβαια, παρατηρώντας αυτοί που καθίσαµε και τις τρεις ηµέρες εδώ, ακούγοντας τους εκατόν πενήντα συναδέλφους Βουλευτές, αλλά
περισσότερο τους υπεύθυνους των κοµµάτων για την πολιτική
θέση πάνω στο ασφαλιστικό, βλέπουµε τις διαφοροποιήσεις και
τις προσαρµογές. Άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ εν ολίγοις -και θα το ερµηνεύσω γιατί έγινε αυτό-, αλλιώς το πήγε στην αρχή στις επιτροπές, αλλιώς ήρθε εδώ πέρα στην Ολοµέλεια και δεν ξέρω αν
αλλιώς θα φύγει από την Ολοµέλεια. Πάντως σίγουρα δεν ακούσαµε εδώ από τους αρµοδίους στη συζήτηση ότι είναι ένας
ακόµη νόµος Κατρούγκαλου.
Εδώ, πλέον, παραδέχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι
υπάρχουν νέα δεδοµένα, έχουµε µπει σε µια νέα εποχή, σε έναν
νέο νόµο. Θέλετε να τον πούµε Βρούτση που, όντως, θα του κολλήσει από το νοµοθετικό του κατασκεύασµα; Πραγµατικά µάλλον
έτσι θα το λέµε, νόµος Βρούτση. Αυτό είναι µια καινούργια αρχή,
είναι ένα νέο δεδοµένο. Δεν θα µπορούσε να συνεχίσει ούτε η κ.
Αχτσιόγλου, ούτε ο κ. Τσακαλώτος, που τους βλέπω εδώ υποµονετικά όλες αυτές τις ηµέρες να παρακολουθούν, αλλά δεν θα
µπορούσαν να συνεχίσουν σε αυτό το αφήγηµα, ότι «εντάξει, δεν
κάνατε τίποτα, υπάρχει η βάση του νόµου Κατρούγκαλου, άρα
δεν έχετε φέρει καµµία µεγάλη, σπουδαία νοµοθετική µεταρρύθµιση». Δεν θα µπορούσαν, γιατί ήρθε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και είπε ότι µιλάµε για νέες πορείες, νέα
κατασκευάσµατα, νέες αντιλήψεις και τις βάφτισε -γιατί στα βαφτίσια είναι πολύ καλός- και οριοθέτησε το πριν και το τώρα
προσδοκώντας το µετά. Πάντως, εκ των πραγµάτων έχουµε νέα
δεδοµένα.
Δεύτερη υποχώρηση: Βγήκατε µε σηµαία ότι οι αναλογιστικές
µελέτες του νόµου Κατρούγκαλου ήταν δεδοµένες και άρα, πατούσατε σε στέρεο έδαφος. Το έδαφος ήταν ολισθηρό, ήταν
βάλτος και εκεί πέρα τσαλαβουτήσατε. Το αποτέλεσµα, στην
Ολοµέλεια ξεχάσατε αυτό το χαρτί στα αγγλικά που µας στείλατε, ένα κείµενο ως αναλογιστική µελέτη και ο καταιγισµός των
τοποθετήσεων των συναδέλφων…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το είπαµε µία φορά και τελείωσε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν λέω για εσάς, εσείς είστε πολύ
προσεκτικός, λέω για την γραµµή που πήραν οι Βουλευτές, οι
οποίοι πραγµατικά µε τη γραµµή που πήραν ανατροφοδοτούν τη
βασική γραµµή του κόµµατός σας. Άρα δεν θυµήθηκαν ξανά την
αναλογιστική του Κατρούγκαλου, αποδέχτηκαν τα δεδοµένα.
Ποια; Ότι έχουµε πρώτη φορά στα χρονικά αναλογιστική µελέτη
µε «ντοκουµενταρισµένο» πλέον το επίπεδο της δικαιολόγησης
και της υποστήριξης αυτού του νοµοσχεδίου.
Ισχυριστήκατε: «δική µας η ψηφιακή σύνταξη, όπως και η συνολική υλοποίηση, δηλαδή, τα νέα δεδοµένα, ο e-ΕΦΚΑ» και µάλιστα µε εξασφαλισµένα κονδύλια του ΕΣΠΑ αποτιµήσατε το
έργο. Εγώ θα σας πω ότι την ψηφιακή σύνταξη µπορεί να την είχατε στην άκρη του µυαλού σας, όπως πολλά πράγµατα σε αυτό
τον κόσµο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν πατεντάρεις κάτι όταν
έχεις στην άκρη του µυαλού σου, µόνο όταν αρχίζεις και το υλοποιείς και όχι µόνο κόβοντας µια κορδέλα, αλλά όταν αυτό γίνεται πλέον κτήµα του ελληνικού λαού.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε τη νοµοθετική ρύθµιση της ηλεκτρονικής
σύνταξης, έχουµε τον e-ΕΦΚΑ ως µια πρώτη και πολύ σηµαντική
εξέλιξη για την ενοποίηση και των κύριων συντάξεων και των επικουρικών και των εφάπαξ. Αυτό είναι ένα νέο δεδοµένο για τον
ασφαλιστικό χάρτη της χώρας, µια νέα αρχιτεκτονική την οποία
πραγµατικά την προσεγγίσατε µερικώς µε τις αποφάσεις, µε τον
νόµο Κατρούγκαλου και τις αποφάσεις τις µετέπειτα, δηλαδή,
πραγµατικά η ενοποίηση στον ΕΦΚΑ των δεκατριών ταµείων της
κύριας σύνταξης είχε ένα ενδιαφέρον, όµως η υλοποίηση και
όπως εξελίχθηκε το θέµα στα τέσσερα χρόνια τα δικά σας, δεν
ευδοκίµησε στο αποτέλεσµα που θα περίµενε, πρώτα απ’ όλα, ο
κόσµος, οι συνταξιούχοι, οι ασφαλιζόµενοι.
Πού πήγαν αυτά τα επιχειρήµατα που στα επίπεδα των επιτροπών δεν µπόρεσαν να σταθούν πολύ; Πήγαν σε µια καινούργια
γραµµή άµυνας. Θεωρείται πολύ αµυντική η θέση και η στάση
που έχετε πάρει.
Ποια είναι αυτή η γραµµή; Πρώτον, την καινοφανή θεωρία που
είπε ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος ότι ναι, είναι αντισυνταγµατικός
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ο νόµος µου, αλλά στην περιφέρειά του και όχι στον πυρήνα. Άρα
η περιφέρειά του είναι αντισυνταγµατική και πιάστηκα σε τέσσερα σηµεία offside, να το πούµε έτσι αθλητικώς, αλλά όµως, ο
πυρήνας µου δεν έχει θιγεί. Αυτή είναι µια θεωρία που πραγµατικά δεν µπορώ να την κατανοήσω πάρα πολύ, όπως και βέβαια
δεν µπορούν να την κατανοήσουν και οι χιλιάδες προσφυγόντες
στο Συµβούλιο της Επικρατείας που δικαιώθηκαν, βεβαίως, µε
τις αποφάσεις -να µην τις αναφέρω ξανά- οι οποίες αποφάσεις
πραγµατικά ήταν τέτοιες που θα έπρεπε ή να τις αντιµετωπίσει
ο νόµος Βρούτση ή να µην τις αντιµετωπίσει. Όµως, εδώ έχουµε
νέα δεδοµένα και τις αντιµετωπίζει.
Πραγµατικά είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα νοµοθετικό
πλαίσιο να αντιµετωπίσει και να ενστερνιστεί αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων και είναι φιλολαϊκές, θέλετε δεν θέλετε, γιατί;
Γιατί αποκαθιστούν αδικίες ενός προηγούµενου νοµοθετικού
πλαισίου και άδικες συµπεριφορές που επέδειξε η Κυβέρνηση
τότε και η πολιτεία απέναντι σε χιλιάδες συµπατριώτες µας.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας αποκατέστησε µε τις αποφάσεις του αυτές τις αβλεψίες και τις προβληµατικές σας προσεγγίσεις και έρχεται εδώ πλέον ο νόµος και τις κάνει καθεστώς, τις
κάνει λειτουργία µέσα στη χώρα µας.
Δεν θα µπω στον σχολιασµό της γραµµής που άκουσα από
τους περισσότερους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για όλα φταίνε τα
ΜΜΕ. Αυτή η θεωρία, ότι µου φταίει ο «ΣΚΑΪ» και ο «ΑΝΤΕΝΑ»
και δεν ξέρω ποιος άλλος γιατί αυτά τα οποία συζητάµε εδώ
πέρα και τα συζητάµε και στα καφενεία µε τους συνταξιούχους,
όπως είπε και ο κ. Τσίπρας, είναι πράγµατα τα οποία δεν βγαίνουν σαν αποτέλεσµα και για εσάς αυτό είναι ένα προβληµατικό
στοιχείο.
Εγώ θα έλεγα να µην ξεκινάτε από τους επτά µήνες αυτή την
γκρίνια και αυτή τη µιζέρια, ότι σας φταίνε οι δηµοσιογράφοι και
τα κανάλια, γιατί έχουµε πολύ χρόνο µπροστά µας. Τι θα πείτε,
δηλαδή, στον δεύτερο και στον τρίτο χρόνο;
Πάµε, όµως, στην ουσία του θέµατος για το ασφαλιστικό σε
σχέση µε τη γραµµή άµυνας, όπως σας είπα. Η µεγάλη συζήτηση
για την δέκατη τρίτη σύνταξη. Πραγµατικά, κύριε Τσακαλώτο,
σας εκτιµώ, το ξέρετε. Αλλά επειδή έχουµε και µια πορτοκαλόπιτα µεταξύ µας που µας ενώνει, µε αγάπη εγώ πάντα θα σας καλέσω να τη φάµε, αφού όµως διαβάσω τι λέγατε ο ίδιος για την
δέκατη τρίτη σύνταξη. Εγώ, λοιπόν, διαβάζω ότι τον Δεκέµβριο
του 2016, ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εσείς δεν είστε;- ξεκαθαρίζει στους Ευρωπαίους αξιωµατούχους
ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι µια εφάπαξ πληρωµή και δεν
υπάρχει πρόθεση να αποτελεί µόνιµο κοµµάτι της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού. Είναι µια δική σας δήλωση, την οποία
ξέρετε γιατί την κάνατε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αυτή ήταν για το µέρισµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Την κάνατε για την δέκατη τρίτη
σύνταξη. Τα έχετε µπερδέψει όλα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα είχατε µπερδέψει όλα: το µέρισµα για το 2017 και το 2018, την πρώτη εξαγγελία για την δέκατη τρίτη σύνταξη το 2016 την οποία την πήρατε
πίσω, αφού του τράβηξε το αυτί του κ. Τσίπρα. Και τον διαβάζω
εδώ που λέει τον Σεπτέµβριο του 2016 ενθυµούµενος το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης ότι «η υπεραπόδοση των εσόδων
δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προβεί σε κοινωνική
αναδιανοµή και πρώτα προς τους χαµηλοσυνταξιούχους, εκείνους που από το 2010 και µετά έβλεπαν τις συντάξεις τους να
µειώνονται. Με την αποψινή της εξαγγελία η Κυβέρνηση», ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, «κάνει πράξη την παλιά της εξαγγελία για την δέκατη τρίτη σύνταξη, αφού το σηµερινό µέτρο έρχεται λίγο πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων.». Αυτό πριν από τα Χριστούγεννα του 2016.
Αφού έπεσαν οι φάπες –θα το πω έτσι, λαϊκώς- από τα αφεντικά, άντε να πω από τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργαζόσασταν τότε, την τρόικα, τους θεσµούς, ξέρετε τι είπε ο
πολιτικός γίγαντας, πρωθυπουργός τότε της χώρας, Τσίπρας
στις 15 Δεκεµβρίου του 2016; Τι είπε στις Βρυξέλλες ο κ. Τσίπρας; «Η απόφαση αυτή ελήφθη µε απόλυτη ασφάλεια έναντι
των στόχων του 2016. Είναι µια απόφαση εφάπαξ. Ελήφθη τώρα
που είχαµε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσµα υπεραπόδοσης των
εσόδων έναντι στόχων.»
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Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας που τον Σεπτέµβριο του 2016 θυµήθηκε
την δέκατη τρίτη σύνταξη, µόλις τον περικύκλωσε η πολύ καλή
του φίλη, η τρόικα, το έκανε εφάπαξ, το ξαναπροσπάθησε το
2017 και το 2018 να το ξαναπεί και το έκανε κοινωνικό µέρισµα,
και έρχεται τώρα ο έξυπνος –αλλά να µην πω πολύ βαριές κουβέντες-, ο πονηρός πολιτευτής να µας έρθει τον Μάιο του 2019,
λίγο πριν αφήσει τα τελευταία του στην κυβέρνηση, να θεσµοθετήσει την δέκατη τρίτη σύνταξη.
Να σας πω κάτι, κύριε Τσακαλώτο. Άµα έρθει τώρα η Κυβέρνηση και νοµοθετήσει 30% αύξηση στους µισθούς -για να ικανοποιήσουµε και το ΚΚΕ-, το οποίο κοστίζει 10 δισεκατοµµύρια και
δεν έχουµε τα 10 δισεκατοµµύρια λόγω της κατάστασης της
χώρας και βάλουµε στον κουµπαρά 100 εκατοµµύρια αλλά µε
την προϋπόθεση σε αυτό που νοµοθετούµε ότι οι επόµενοι θα
δώσουν τα 10 δισεκατοµµύρια και θα είναι µόνιµες αυξήσεις εικοσαετίας για το 20%. Πώς θα τους λέγατε τους σηµερινούς, αν
το έκαναν αυτό; Ξέρετε πώς θα τους λέγατε; Όπως έχει κάποια
ψυχή εδώ πέρα στην Αίθουσα, πολιτικούς απατεώνες. Έτσι θα
τους λέγατε και θα είχατε δίκιο. Μήπως πρέπει να το πούµε και
εµείς σε αυτούς που το έκαναν τον Μάιο του 2019, λίγες µέρες
πριν αφήσουν τα τελευταία τους; Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο της ιστορίας; Ότι ο κόσµος πραγµατικά δεν τσίµπησε και
αυτό δίνει και ελπίδα σε εµάς για κάποια πράγµατα.
Εγώ θέλω να τα καταθέσω στα Πρακτικά. Αυτό είναι για τον κ.
Τσίπρα και αυτό για τον κ. Τσακαλώτο, τον φίλο µου, ο οποίος
πραγµατικά τότε το έλεγε εφάπαξ, το 2016.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούω εδώ ότι το 1.000.000 που είπαµε για ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προηγούµενης κυβέρνησης προς την επόµενη, δηλαδή την τωρινή, είναι µυθεύµατα. Πραγµατικά θέλω να
καταθέσω την απάντηση του Υπουργείου, στις 21 Οκτωβρίου του
2019, παίρνοντας τα στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, στην ερώτηση της κ. Ράπτη και του κ. Τζηκαλάγια, που
λένε ποιες είναι οι εκκρεµότητες µέχρι τον Αύγουστο του 2019.
Λέει για τις κύριες συντάξεις 189.851. Είναι λάθος, κυρία
Αχτσιόγλου, αυτά τα νούµερα; Επικουρικές συντάξεις, 87.591.
Αυτά λέει ότι είναι οι εκκρεµότητες. Εφάπαξ, 36.064, για να µην
αναφέρω και τα υπόλοιπα, συντάξεις χηρείας 2.688 κ.λπ., σύνολο
1.058.000.
Εµείς δεν ήρθαµε εδώ να λαϊκίσουµε ή να υπερβάλλουµε στα
νούµερα για να χαλάσουµε το προφίλ της δικής σας υπουργίας
και βέβαια της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς ήρθαµε να πούµε ότι τα
προβλήµατα ήταν αντικειµενικά, ήταν τεράστια και η τωρινή Κυβέρνηση δίνει έναν τιτάνιο αγώνα να τα αντιµετωπίσει.
Αν δεν δέχεστε, κάνοντας αυτοκριτική, τα προβλήµατα που
αφήσατε, τα προβλήµατα δεν θα λυθούν. Θέλω να το καταθέσω
και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω µε δύο συγκρίσεις, γιατί πραγµατικά αν δεν µιλήσουµε µε νούµερα και δεν πούµε συγκεκριµένα πράγµατα, θα
λέει ο καθένας «το µακρύ του και το κοντό του» εδώ, σε αυτή την
Αίθουσα. Θα τα καταθέσω και στη Βουλή για κάθε συνάδελφο
που θα θελήσει να τα διαβάσει µε λεπτοµέρειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παίρνω λοιπόν παραδείγµατα συντάξεων. Με µισθό 700 ευρώ,
µετά από τριάντα τρία χρόνια, ο νόµος του κ. Κατρούγκαλου και
της κ. Αχτσιόγλου θα έδινε σύνταξη 598 ευρώ. Ξέρετε, κύριε
Τσακαλώτο, πόσο θα δώσει ο νόµος Βρούτση; Θα δώσει 612
ευρώ, 14 ευρώ παραπάνω. Στα 1.000 ευρώ µετά από τριάντα
τρία χρόνια τα 690 ευρώ του κ. Κατρούγκαλου θα ήταν 707, 17
ευρώ παραπάνω. Πάντως είναι 17 ευρώ παραπάνω!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Το µήνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το µήνα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επιτρέψτε µου λίγο, κύριε Πρόεδρε. Στα 1.500 ευρώ µισθό, τα 843 ευρώ σύνταξη επί Κατρούγκαλου θα γίνονταν 869 ευρώ, 25 ευρώ παραπάνω.
Να πιάσουµε τώρα τις εισφορές; Για 700 ευρώ, ξέρετε πόσο
θα ήταν η διαφορά; Από 657 ευρώ θα ήταν 698 ευρώ, δηλαδή 49
ευρώ πάνω για τριάντα οκτώ έτη. Στα 774 θα γίνονταν 833, στα
969 θα γίνονταν 1.058, δηλαδή 90 ευρώ παραπάνω.
Τα παραδείγµατα είναι εδώ. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι οι πίνακες που καταθέτουµε για τις εισφορές και για τις
συντάξεις όπως θα πάνε. Επειδή πέφτουν πολλά δάκρυα -αλλά
φοβάµαι ότι είναι κροκοδείλια- για τους αδύναµους συµπατριώτες µας και τους φτωχούς και τους συνταξιούχους, αποδεικνύουµε εδώ µε παραδείγµατα και όχι µε αερολογίες, ότι όχι
µόνο θα πάρουν µεγαλύτερη σύνταξη, αλλά θα είναι πιο δυνατά
οικονοµικά όλη αυτή η οµάδα των λεγόµενων χαµηλοσυνταξιούχων.
Η κ. Αχτσιόγλου, που θα ανέβει στο Βήµα, θα πρέπει να µας
εξηγήσει τη θεωρία που λέει ότι οι εννιά στους δέκα χάνουν. Σε
ποιον πλανήτη και σε ποια χώρα γίνονται αυτά; Γιατί στον πλανήτη Γη και στη χώρα Ελλάδα υπάρχουν τελείως διαφορετικά
παραδείγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και κλείστε µε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κλείνω.
Εµείς λοιπόν έχουµε αυτή τη θεωρία και την προσέγγιση.
Θα το πω και µία τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε. Τα µείον
200 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό ωχριούν µπροστά από τα
δύο δισεκατοµµύρια στο σύνολο που πέρασαν µπροστά µας τέσσερις προϋπολογισµοί του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζω µέσα το ΕΚΑΣ, δεν
βάζω µέσα πολλά άλλα θέµατα. Το ξέρετε, κυρία Αχτσιόγλου,
δεν το λέτε -εντάξει ο καθένας πρέπει να πει αυτά που πρέπει να
πει, το καταλαβαίνω- αλλά υπάρχει το 0,5% του ΑΕΠ, τα 900 εκατοµµύρια που είναι το στήριγµα για να βάλουµε τις νέες ανταποδοτικές συντάξεις, για να µπορούν να έχουν, αυτό που λέµε,
ουσία και υπόβαθρο και να µην είναι λόγια του αέρα.
Άρα, λοιπόν µέσα σε αυτό το πλαίσιο, νοµίζω ότι έγινε µια καλή
συζήτηση. Ειπώθηκαν πολλά. Νοµίζω ότι µας ακούει ο κόσµος.
Αυτές οι οµιλίες και οι συζητήσεις µεταδίδονται. Έχουµε την ευκαιρία λοιπόν να πλησιάσουµε τον κόσµο µέσα από τον λόγο
µας, να καταλάβει και αυτός τι γίνεται και θεωρώ ό,τι όποιος έχει
τα καλύτερα επιχειρήµατα, περνάει και την άποψή του στην κοινή
γνώµη και αύριο στα καφενεία που είναι οι συνταξιούχοι, θα βρεθούµε –εµείς πάµε και τα επισκεπτόµεθα- και θα εξηγήσουµε, µε
µεγαλύτερη άνεση από κοντά στους φίλους µας τους συνταξιούχους, ότι µόνο να ελπίζουν έχουν µε το νέο νόµο Βρούτση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Βουλευτής κ. Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στο ασφαλιστικό, θα µου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες για τη συζήτηση που έγινε πριν, σε σχέση µε το προσφυγικό και τη διαχείριση που γίνεται στα νησιά.
Ήρθε ο κ. Γεραπετρίτης -σεβαστός κατά τα άλλα καθηγητής
του Συνταγµατικού Δικαίου- και προσπάθησε, ευρισκόµενος σε
µία δύσκολη θέση αντικειµενικά, να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και αυτό κατ’ αρχάς απαιτεί µία κατανόηση για τη δυσκολία στην οποία βρισκόταν. Όµως, προκειµένου να µπορέσει να
διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να απαντήσει δηλαδή, να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, έκανε κατασκευές οι οποίες προσβάλλουν τον κοινό νου, προσβάλλουν τον ορθό λόγο και για
αυτό υπήρχαν και πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από την
πλευρά πολλών Βουλευτών.
Τι απάντησε στις ευθύνες που απέδωσε ο κ. Τσίπρας και εν
συνεχεία ο κ. Τσακαλώτος για τον τρόπο που η Κυβέρνηση διαχειρίζεται το προσφυγικό, ως προς τις ευθύνες, ως προς το ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το σχέδιο δεν υλοποιείται ή ξεκίνησε να υλοποιείται, ως προς την
καθυστέρηση των επτά µηνών και στο ότι το σχέδιο, που υποτίθεται ότι ξεκίνησε να υλοποιείται, δεν φέρνει από ό,τι φαίνεται
αποτέλεσµα, αλλά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα, στο ότι δεν
υπάρχει κάποια κοινωνική λογοδοσία για όλη αυτή την έκρηξη
που συµβαίνει αυτή τη στιγµή στα νησιά; Τι απάντησε σε όλα
αυτά;
Απάντησε ότι το επιτελικό κράτος δεν σχετίζεται µε αυτά, ότι
το επιτελικό κράτος είναι ένα σύνολο διαδικασιών το οποίο δεν
συνδέεται µε τις πολιτικές αποφάσεις και το περιεχόµενο, αλλά
πιο πολύ είναι µία διοικητική οργάνωση η οποία δεν έχει να κάνει
µε το τι πολιτική τελικά θα ακολουθηθεί. Έκανε µια ακατάσχετη
«διαδικασιολογία», σαν να µη βλέπει ποια είναι η ουσία ή να κάνει
ότι δεν βλέπει ποια είναι η ουσία του θέµατος.
Αυτό αναρωτιέµαι το έδωσε ως απάντηση ο εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης για το ότι δεν έχει ευθύνη το κράτος για το όσα γίνονται στα νησιά; Το έδωσε ως απάντηση της Κυβέρνησης για
το ότι δεν φταίει ο ίδιος ως πρόσωπο για όσα γίνονται στα νησιά,
επειδή ήταν εισηγητής του νοµοσχεδίου για το επιτελικό κράτος;
Ως τι είδους απάντηση το έδωσε; Θα κρυβόµαστε πίσω από την
ορολογία; Είναι δυνατόν;
Είναι αποτελεσµατικό αυτό που κάνει το κράτος στη διαχείριση του προσφυγικού τούς τελευταίους επτά µήνες; Απλά πράγµατα, απλές κουβέντες που να αφορούν την ουσία του θέµατος.
Είναι αποτελεσµατικό; Είναι αποτελεσµατική διαχείριση; Επιλύει
το πρόβληµα; Αποσυµφορεί τα νησιά; Ή µήπως παροξύνει το
πρόβληµα και παροξύνει την κοινωνική ένταση που έχει δηµιουργηθεί;
Είναι αποτελεσµατικό το σχέδιο της Κυβέρνησης, το όποιο
σχέδιο έχει και υλοποιεί αυτό το διάστηµα, αυτούς τους επτά
µήνες; Επιτυγχάνει κάποια κοινωνική ειρήνη; Σέβεται τα δικαιώµατα των προσφύγων; Είναι αποτελεσµατικό; Λειτουργεί; Θα το
κρατήσει, θα το αλλάξει; Θα έρθει σε µία συζήτηση; Τι θα κάνει;
Πώς προτίθεται να το επιλύσει όλο αυτό;
Αυτή ήταν η συζήτηση, αυτές ήταν οι παρεµβάσεις που έκανε
ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος. Καµµία απάντηση επ’ αυτού,
µία ακατάσχετη «διαδικασιολογία», η οποία θεωρώ ότι προσβάλλει και το δηµόσιο διάλογο και τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο.
Προσπαθούσε µετά να πει ότι το Υπουργικό Συµβούλιο είναι
ιεραρχικά ανώτερο όργανο στο πλαίσιο του Συντάγµατος, λες
και πάλι δεν καταλαβαίνει -έκανε πως δεν καταλαβαίνει, γιατί
είµαι βέβαιη ότι καταλαβαίνει- ότι αυτό το οποίο τον καλούσαµε
να κάνει είναι ένας δηµοκρατικός διάλογος ενώπιον του Κοινοβουλίου, που να απαντά στα κρίσιµα ερωτήµατα και να διαλέγεται µε τις πολιτικές δυνάµεις για το µείζον θέµα που απασχολεί
αυτή τη στιγµή την ελληνική κοινωνία.
Και υπάρχει και ένα ακόµη ζήτηµα ουσίας, το οποίο επίσης
φαίνεται ότι δεν το βλέπει η Κυβέρνηση, ότι η λογική «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», η λογική διά της βίας επιβολή µέτρων
παράλογων, η λογική των χολιγουντιανών επεµβάσεων των ΜΑΤ
σε τόπους διασκέδασης φοιτητών, στα πανεπιστήµια, στα νησιά,
είναι µία λογική η οποία προσβάλλει ευθέως κάθε δηµοκρατικό
πολίτη, προσβάλλει την αξιοπρέπειά του. Δεν µπορεί αυτό το
πράγµα να συνεχίσει να το αγνοεί. Αφορά τα βασικά ατοµικά δικαιώµατα αυτό που κάνει η Κυβέρνηση. Τα προσβάλλει ευθέως.
Όση ώρα µιλούσαµε είδα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός στο
Υπουργικό Συµβούλιο επανέλαβε ουσιαστικά την απαράδεκτη
τοποθέτηση που έκανε χθες ο κ. Πέτσας, που συνέδεε το προσφυγικό µε τη δηµόσια υγεία και το κορωνοϊό. Το επανέλαβε ότι
θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ακραία πολιτική που εισηγείται, των
κλειστών κέντρων, για να αντιµετωπιστεί ο κορωνοϊός στα νησιά.
Δηλαδή, επειδή δεν µπόρεσε διά του αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν, διά του νόµου και της βίας, να επιβάλει µία παράλογη,
αδιέξοδη πολιτική κλειστών κέντρων στα νησιά, προσπαθεί τώρα
στην επίκληση του φόβου και του τρόµου των πολιτών για την
υγεία να την επιβάλλει µέσω αυτής της οδού, διά του φόβου και
του τρόµου για τη δηµόσια υγεία. Είναι ατελέσφορη αυτή η πολιτική, είναι εσφαλµένη αυτή η λογική. Θα πρέπει να αλλάξει.
Είναι αδιέξοδη.
Έρχοµαι στο ασφαλιστικό και θέλω να πω πρώτα από όλα κάτι
σε σχέση µε τις αντισυνταγµατικότητες, κύριε Οικονόµου. Όταν
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το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ακυρωτικό, συζητά αιτήσεις ακυρότητας κατά πράξεων υλοποίησης ενός νόµου -γιατί
αυτό κάνουν οι αιτήσεις ακυρότητας, οι αιτήσεις ακύρωσης- εξετάζει αιτήµατα που αφορούν συγκεκριµένες πλευρές του νοµοσχεδίου. Δεν κάνει µια συνολική εκτίµηση της συνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου. Δεν έχουµε Συνταγµατικό Δικαστήριο στη χώρα που να κάνει προληπτικό έλεγχο της συνταγµατικότητας του νόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σωστό.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Άρα σε αυτές τις αιτήσεις ακύρωσης που
έγιναν, κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές, δηλαδή όντως εντόπισε
αντισυνταγµατικότητες στον νόµο Κατρούγκαλου και κάποιες τις
απέρριψε. Δηλαδή, όντως, είπε ότι ο νόµος Κατρούγκαλου σε
αυτά δεν ήταν αντισυνταγµατικός.
Τι είπε ο κ. Κατρούγκαλος; Αυτό που λένε όλοι οι νοµικοί που
έχουν διαβάσει την απόφαση, ότι στα κύρια σηµεία του δεν κρίθηκε αντισυνταγµατικός. Ποια ήταν τα κύρια σηµεία του; Δηλαδή, η ενοποίηση των ταµείων, οι ενιαίοι κανόνες, η λογική τού
να µπαίνουν και οι δηµόσιοι υπάλληλοι µέσα στον ΕΦΚΑ, που
ήταν µείζον θέµα διαφωνίας µεταξύ διαφόρων κοινωνικών οµάδων κ.λπ.. Αποδέχθηκε, δηλαδή, όλη αυτή τη λογική. Εντόπισε
συγκεκριµένα σηµεία συνταγµατικότητας. Τα έχουµε πει πολλές
φορές. Τα είπε και ο Υπουργός ξανά σήµερα. Να µην τα επαναλαµβάνω και τρώω τον χρόνο.
Άκουσα, όµως και το εξής πρωτότυπο από τον κ. Βρούτση να
λέγεται χθες, ότι όποιος δεν ψηφίσει αυτόν τον νόµο που εισηγείται ο κ. Βρούτσης είναι ενάντια στο Σύνταγµα και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι µια εξαιρετικά πρωτότυπη σκέψη,
η οποία δείχνει όµως µια άγνοια τού πώς λειτουργεί το κράτος
δικαίου.
Στο κράτος δικαίου δεν νοµοθετεί το Συµβούλιο της Επικρατείας, κύριε Υπουργέ. Δεν νοµοθετούν τα δικαστήρια. Υπάρχει η
αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Ο κοινός νοµοθέτης έχει
την ελευθερία να κάνει τη µια ή την άλλη ρύθµιση, τη δική του
ελευθερία. Το πεδίο της ελευθερίας ρύθµισης είναι ευρύτατο και
ανήκει σε αυτόν και στη Βουλή.
Για να πω κάτι πιο χειροπιαστό, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι
για να εναρµονιστεί κάποιος µε την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Θα µπορούσε, για παράδειγµα, κάποιος -µιλάω
πάρα πολύ γρήγορα- να προσθέσει 300 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό της κοινωνικής ασφάλισης και να διορθώσει το ένα
ζήτηµα που αφορά στις επικουρικές συντάξεις και το έτερο ζήτηµα που αφορά στα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτά τα δύο, µε
300 εκατοµµύρια επιπλέον, γιατί τόσο εκτιµάται το κόστος αυτών
των δύο παρεµβάσεων, 370 εκατοµµύρια. Με 370 εκατοµµύρια
στον προϋπολογισµό. Αυτό.
Αυτό, για παράδειγµα, θα ήταν µια άλλη επιλογή επίλυσης του
προβλήµατος που αναγνώρισε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Τι
δείχνει αυτό; Δείχνει ότι µπορεί να υπάρξουν πολλοί τρόποι ρύθµισης και αντιµετώπισης αυτών των θεµάτων.
Όµως, εσείς κάνατε µια συγκεκριµένη επιλογή και δικαίωµά
σας, ανήκει στην απόλυτη ελευθερία σας. Θα ψηφιστεί από την
Πλειοψηφία, εφόσον την έχετε αυτή τη στιγµή στη Βουλή. Εσείς
κάνετε την επιλογή να µη δώσετε αυτά τα 300 εκατοµµύρια στον
προϋπολογισµό, αντιθέτως να αφαιρέσετε κιόλας από τον προϋπολογισµό χρήµατα για την κοινωνική ασφάλιση και να τα δώσετε ως Κυβέρνηση, για παράδειγµα, στη µείωση της
φορολογίας των κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή την
πολιτική επιλογή κάνατε. Είναι, ξαναλέω, στη διακριτική σας ευχέρεια, αλλά µη λέµε και ότι όποιος δεν ψηφίσει αυτόν τον νόµο,
ως να είναι αυτός ο νόµος το Σύνταγµα. Αυτά είναι παραλογισµοί.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα των εισφορών των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Θα χρησιµοποιήσω από τον χρόνο µου ό,τι προλάβω για τα επιχειρήµατα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο ζήτηµα των εισφορών των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Είπε ο κύριος Υπουργός κάποιες φορές και το
επανέλαβαν πάρα πολλές φορές οι Βουλευτές, που δεν το έχουν
διαβάσει, ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγµατική τη σύνδεση των εισφορών µε το πραγµατικό εισόδηµα.
Αυτό είναι ψευδές. Δεν είναι αληθές αυτό. Το Συµβούλιο της Επι-
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κρατείας -σας ανέγνωσε ο Τσακαλώτος και το χωρίο της απόφασης- είπε ότι ο κοινός νοµοθέτης µπορεί να επιλέξει όποια βάσει
υπολογισµού των εισφορών θέλει και κρίνει σκόπιµη, µεταξύ
αυτών -είπε- και το πραγµατικό εισόδηµα. Μπορεί να το επιλέξει
ως βάση υπολογισµού των εισφορών. Είπε ότι µια θεµιτή βάση
είναι αυτή.
Άρα δεν είναι ορθό ότι τάχα αλλάζετε το σύστηµα λόγω του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Το αλλάζετε, γιατί κάνετε µια πολιτική επιλογή. Μην το λέτε έτσι και το επαναλαµβάνουν διαρκώς
οι Βουλευτές. Αυτό που είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας ήταν
το ποσοστό, το 20%, βρήκε λάθος, το οποίο εν τω µεταξύ είχε
διορθωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε γίνει 13,3%.
Θέλω, όµως και µια αυτοσυγκράτηση -θα ήθελα πραγµατικά
να τοποθετηθώ µε ηρεµία- να υπάρχει, όταν συζητάµε ζητήµατα
αντισυνταγµατικότητας.
Διότι, κύριε Βρούτση, ήταν µε δικούς σας νόµους οι οριζόντιες
αντισυνταγµατικές περικοπές των συντάξεων το 2012, που η
χώρα είχε µετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο. Εκατοντάδες
χιλιάδες συνταξιούχοι κάνουν αιτήσεις αναδροµικών και το ξέρετε. Είναι τεράστιο πρόβληµα αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω εκείνων των νόµων και των αποφάσεων που
αφορούσαν εκείνους τους νόµους. Άρα δείξτε λίγο αυτοσυγκράτηση στο ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας.
Το έτερο επιχείρηµα που ακούω αναφορικά µε τις εισφορές
είναι ότι τάχα η σύνδεση του πραγµατικού εισοδήµατος µε την
εισφορά που καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελµατίας είναι µια
λάθος αρχή, το να πληρώνει κανείς ανάλογα µε το εισόδηµά του
δηλαδή, δεν µπορεί να ισχύει σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι
φορολογικό αυτό το µέτρο. Είναι ζήτηµα της φορολογικής διοίκησης.
Αυτό είναι µια τεράστια στρέβλωση. Η αναλογική κατανοµή
των δηµοσίων βαρών και το να πληρώνει -για να το πω ακόµη πιο
λαϊκά, εκλαϊκευµένα- ένας πολίτης ανάλογα µε το εισόδηµά του
στα δηµόσια βάρη είναι αρχή του Συντάγµατος και διέπει τόσο
τα φορολογικά όσο και τα ασφαλιστικά συστήµατα, που είναι κοινωνικά και αναδιανεµητικά, όπως είναι το δικό µας σύστηµα. Άρα
δεν είναι αληθές ότι είναι απαράδεκτο να συνδέεις το πραγµατικό εισόδηµα µε τις εισφορές.
Δείτε, όµως και κάτι άλλο. Εδώ έχουµε µια αλά καρτ ανάγνωση
από την πλευρά σας αυτής της αρχής. Διότι δεν δέχεστε αυτή η
αρχή να ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, από κάποια
εισοδήµατα και πάνω δηλαδή, αλλά τη δέχεστε να ισχύει για τους
µισθωτούς και τους δηµοσίους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώνουν και οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε βάση το πραγµατικό τους εισόδηµα, αλλά όχι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κυρίως των
ανώτερων εισοδηµάτων.
Άρα µη λέµε ότι τάχα αυτός ο κανόνας δεν αρµόζει στο ασφαλιστικό. Απλώς, δεν θέλετε εσείς να τον εφαρµόσετε για µια πολύ
συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµατιών, αλλά θέλετε να τον
εφαρµόσετε για όλους τους άλλους.
Θέλω να πω και κάτι σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και τα
200 εκατοµµύρια.
Ευκλείδη, µάλλον θα πρέπει να πάρεις τον λόγο για τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, γιατί δεν προλαβαίνω στον χρόνο που έχω.
Είπαµε πολλές φορές και φαίνεται και από τον προϋπολογισµό
ότι φέτος θα δοθούν 200 εκατοµµύρια λιγότερα στις συντάξεις
από ό,τι πέρσι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άσ’ το να το πάρει ο αέρας!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Οικονόµου, αυτά που είπατε περί
του ότι µειώνονταν κατά 2 δισεκατοµµύρια, 4 δισεκατοµµύρια πόσα αθροίσατε, δεν ξέρω τι αθροίσατε- δεν αντιστοιχούν στην
πραγµατικότητα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στα τέσσερα χρόνια.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Όπως είπα στην πρωτολογία µου, την περίοδο των µνηµονίων η συνταξιοδοτική δαπάνη είχε µια σταθεροποίηση και είχε, πράγµατι, κάποιες µειώσεις την περίοδο της
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επ’ ουδενί τέτοιες, αλλά από
το 2018 στο 2019 έχει µια πολύ µεγάλη αύξηση, διότι ήµασταν
και εκτός µνηµονίων και αυξήσαµε τις κοινωνικές δαπάνες.
Λέµε εµείς τώρα ότι φέτος γιατί, ενώ είµαστε εκτός µνηµονίων
και γιατί, ενώ µιλάτε για αυξήσεις, έρχεστε και βάζετε 200 εκα-
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τοµµύρια λιγότερα στον προϋπολογισµό;
Άκουσα τον Υπουργό, γιατί θέλω να συνεχίσουµε τη συζήτηση
και όχι να επαναλαµβάνουµε τις αρχικές µας τοποθετήσεις: «Μη
βλέπετε», λέει, «τον προϋπολογισµό αυτή τη στιγµή. Η εκτέλεσή
του θα είναι διαφορετική. Θα ανέβει, δηλαδή, το ποσό αυτό,
επειδή θα δώσω τις αυξήσεις, οι οποίες τώρα δεν περιλαµβάνονται».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτό δεν είναι αληθές. Το νοµοσχέδιο συνοδεύεται από µία
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία λέει ότι
αυτό το νοµοσχέδιο είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Τι σηµαίνει
δηµοσιονοµικά ουδέτερο; Σηµαίνει απόλυτη τήρηση του προϋπολογισµού, σηµαίνει ότι δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό,
όπως έχει ψηφιστεί. Ποιος είναι ο προϋπολογισµός που έχει ψηφιστεί; Τα λιγότερα 200 εκατοµµύρια για τις συντάξεις. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Πέραν αυτού, που είπα ήδη, υπάρχει και µια δεύτερη επιβεβαίωση µέσα στο νοµοσχέδιό σας. Εσείς ο ίδιος το γράφετε στο
νοµοσχέδιό σας. Στο άρθρο 47, εκεί που λέτε γι’ αυτή τη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση του 0,5% του ΑΕΠ, ότι θα υπάρξει
τάχα µια πρόσθετη χρηµατοδότηση, πέραν αυτών που λέµε, άρα
ότι δεν θα υπάρχουν 200 εκατοµµύρια λιγότερα, αλλά παραπάνω.
Τι λέει το άρθρο 47; Η δαπάνη της παραγράφου 1, το 0,5%,
καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού. Δηλαδή, ό,τι είπαµε είναι µέσα σε αυτά που έχουν ψηφιστεί στον προϋπολογισµό. Ό,τι είπαµε. Οτιδήποτε
περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Άρα είναι 200 εκατοµµύρια
λιγότερα. Απ’ όποια πλευρά κάποιος και να θέλει να το δει και
όσο κι αν προσπαθήσει να το αµφισβητήσει, έχει νοµοθετηθεί κι
έχει γραφτεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε ένα ζήτηµα που ξέρω ότι
θα µου το θέσει εκ νέου ο κ. Βρούτσης.
Λέει ότι µετά από τέσσερις µέρες δεν έχει καταλάβει ποια είναι
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το νοµοσχέδιο. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε. Ίσως να φταίω κι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται απέναντι
σε αυτό το νοµοσχέδιο και το καταψηφίζει, διότι το νοµοσχέδιο
αυτό προβαίνει σε µία βίαιη αναδιανοµή εις βάρος των χαµηλών
και µεσαίων εισοδηµάτων και στις συντάξεις και στις εισφορές.
Διότι συγκροτεί ένα άδικο σύστηµα για τις εισφορές, διότι στερεί
τελικά πόρους που θα µπορούσαν να δίνουν οι πλέον εύποροι
συµπολίτες µας στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Και µετά λέτε ότι δεν έχετε ακούσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το
ασφαλιστικό. Το λένε και αρκετοί συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε, πρώτα απ’
όλα, µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση για το ασφαλιστικό στη
συνταγµατική Αναθεώρηση και είπε να θεσµοθετηθεί ένα καθολικό κοινωνικό δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, που θα παρέχεται από ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, αναδιανεµητικό, δηµόσιο,
που θα σέβεται την αρχή της αλληλεγγύης. Αυτή την πρόταση,
που είναι θέση αξίας και αρχής, την καταψήφισε η Νέα Δηµοκρατία, την απέρριψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό κλείστε,
κυρία Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είπαµε ότι δίδεται µια
άνεση. Εσείς µάλιστα και στην πρωτολογία σας είχατε πολύ µεγάλη άνεση. Κλείστε τώρα, παράκληση θερµή. Μην ξαναρχίζουµε αυτά που έχουµε ξαναπεί. Ό,τι χρειαστεί θα τα
συµπληρώσει ο κ. Τσακαλώτος, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Μία τελευταία παρέµβαση για να κλείσω αυτό το θέµα του τι
υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τα θεµέλια που
έβαλε ο ν.4387/2016. Μην ξεχνάµε ότι ήταν αυτός ο νόµος που
πήρε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ελλειµµατικό,
το έκανε πλεονασµατικό και το έκανε και δίκαιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, επίσης γνωρίζει ότι ο νόµος αυτός φτιάχτηκε
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εντός µνηµονίου, µε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς σκληρούς
και καταναγκασµούς από την πλευρά της τρόικας και ιδίως του
ΔΝΤ. Άρα, προφανώς, χρήζει σε πολλά σηµεία του βελτιώσεων,
τις οποίες ήδη είχαµε ξεκινήσει να κάνουµε από το 2018.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, (τρίτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, µε πολύ µικρή ανοχή, αν χρειαστεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν λίγες ώρες υπήρξε µία συζήτηση που αφορούσε το µεταναστευτικό και νοµίζω ότι αφορούσε όλους µας. Υπήρξε µία
ένταση. Υπήρξαν ζητήµατα που τέθηκαν από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και θεωρώ ότι ήταν όχι µόνο εύλογα, ήταν δίκαια
και σε κάθε περίπτωση ήταν ζητήµατα τα οποία έχουν απασχολήσει τους πάντες, όχι µόνο την Αντιπολίτευση αλλά και τη Συµπολίτευση.
Αυτά τα οποία ζούµε είναι απείρου κάλλους καταστάσεις, οι
οποίες, όµως, πιστεύω ότι αν και εφόσον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε γίνει δεκτό το από µηνών αίτηµα που έχει υποβάλει η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής η κ. Γεννηµατά για
σύγκληση του Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, σίγουρα θα είχαµε άλλες εξελίξεις. Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση δεν
άκουσε.
Βεβαίως, αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά. Η αλαζονεία και η
έπαρση την οποία επιδεικνύει η Κυβέρνηση -επαναλαµβάνω, η
αλαζονεία και η έπαρση- δυστυχώς δεν την αφήνουν να προχωρήσει και να καταλάβει ότι ένα µείζον ζήτηµα, που σε λίγο καιρό
θα το βρούµε πάλι µπροστά µας. Αφορά τα κόκκινα δάνεια.
Υπάρχει η πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής για τη συγκρότηση
διακοµµατικής επιτροπής και µέχρι σήµερα ουδείς απαντά.
Τρίτο θέµα, το οποίο θέλω να πω, αφορά µία τροπολογία που
έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται στην προσθήκη παραγράφου 51, στο άρθρο 72, του
ν.4174/2013 ότι οφειλές από πράξη διοικητικού προσδιορισµού
του φόρου που εκδόθηκαν µέχρι 31-12-2019 µε βάση στοιχεία
που είχε στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση και αφορούν
αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσµες στις 29-5-2020.
Αυτό το ζήτηµα είναι γνωστό ότι αφορά κι έχει προκύψει από
τα αναδροµικά. Οφείλω να σας πω ότι ουδείς γνώριζε ότι έχουν
λάβει χώρα τροποποιητικές δηλώσεις υπαιτιότητας φορολογουµένου στη διαδικασία του taxisnet. Κανένας φορολογούµενος, ο
οποίος είχε πάρει αυτά τα αναδροµικά, γνώριζε ότι είχε υποβάλει
τέτοια τροποποιητική δήλωση. Κανένας φορολογούµενος δεν
εκλήθη πριν από τη φορολογική αρχή προκειµένου να λάβει
χώρα η αναφερόµενη στο άρθρο 20 του Συντάγµατος και στο
άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την προηγούµενη
ακρόαση του φορολογούµενου.
Παρά ταύτα, έλαβε χώρα στο TAXISnet τροποποιητική δήλωση. Για τους γνωρίζοντες νοµικά, να υπενθυµίσω ότι όποιος
καταρτίζει απαρχής έγγραφο το οποίο αυτός εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, είναι ποινικό αδίκηµα. Αυτό το υπενθυµίζω σε όλες και όλους για να δούµε πώς κινείται το ελληνικό
δηµόσιο και οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει σοβαρά ζητήµατα.
Σε αυτή την τροπολογία δεν είµαστε αρνητικοί σαν Κίνηµα Αλλαγής. Όµως, σε κάθε περίπτωση, θα έχουµε από την πρώτη
στιγµή έλεγχο εφαρµογής της περαιτέρω διαδικασίας, σε σχέση
µε την τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ολοκληρώνεται η διαδικασία νοµοθέτησης του ασφαλιστικού νοµο-
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σχεδίου της Νέας Δηµοκρατίας, ενός νοµοσχεδίου για το οποίο
όλες τις προηγούµενες ηµέρες, τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές όσο και στην Ολοµέλεια της Βουλής,
υπογραµµίσαµε ότι οι λύσεις που επιδιώκει να δώσει αυτό το νοµοσχέδιο είναι λιγότερες σε σχέση µε τα προβλήµατα τα οποία
δηµιουργεί.
Βεβαίως, αναδείξαµε και αποδείξαµε, και προκύπτει αυτό και
από τη γνωµοδότηση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι
υπάρχουν σε σχέση µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς, µε τον
προηγούµενο νόµο, επουσιώδεις παραβάσεις. Δηλαδή, στον
νόµο Κατρούγκαλου υπάρχουν επουσιώδεις παρεµβάσεις.
Κατόπιν τούτου, δικαίως, το Κίνηµα Αλλαγής αναφέρει, και η
Πρόεδρος το ανέφερε πριν λίγο, ότι σήµερα έχουµε τον νόµο
Κατρούγκαλου - Βρούτση. Αυτή είναι η πολύ σοβαρή, κατά την
Κυβέρνηση, νοµοθετική παρέµβαση. Μας παρουσιάζετε µία υποτιθέµενη επαναστατική µεταρρύθµιση της οποίας η πορεία αλλά
και η έκβαση, δυστυχώς, είναι προδιαγεγραµµένες και µοιραίες.
Είναι αρνητικές οι συνέπειες. Και το λέω αυτό διότι η Κυβέρνηση,
µε το νοµοσχέδιο αυτό, αποδεικνύει ότι µε το ένα χέρι δίνει και
µε το άλλο χέρι παίρνει πίσω, όπως είπε και η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής.
Εφαρµόζει τις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας σε
σχέση µε τις οδηγίες των απαράδεκτων διατάξεων που προέβλεπε ο νόµος Κατρούγκαλου, αλλά από την άλλη δηµιουργεί
ανισότητες, οι οποίες µε βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε νέες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η σωστή
κατά τα άλλα, προσαύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών, παραδείγµατος χάριν, των πιλότων της Πολεµικής Αεροπορίας πέρα από τα οριζόµενα
ποσοστά του νόµου Βρούτση κατά 1,5% επιπλέον για κάθε έτος
από τα σαράντα πέντε και πάνω. Αυτό, όµως, αφορά µόνο αυτούς κι όχι τους άλλους εργαζόµενους. Αυτό ανοίγει παράθυρο
προσφυγών στη δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό είναι το βασικό
πλέγµα προστασίας των εργαζοµένων. Είναι µία συλλογική κατάκτηση η οποία περιέχει τις αξίες της αλληλεγγύης και της ενότητας των εργαζοµένων. Γεννήθηκε και εξελίχθηκε από την
ανάγκη της προστασίας έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων του
γήρατος, της ασθένειας, του θανάτου, της αναπηρίας, από την
αναγκαιότητα σε κάθε περίπτωση διασφάλισης της αξιοπρεπούς
ζωής µετά τον εργασιακό βίο.
Το ασφαλιστικό, πέρα από τη σύνταξη, περιλαµβάνει και µία
σειρά προστατευτικές πλευρές, όπως η προστασία της µητρότητος, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την προστασία των
εργατών απέναντι στο επαγγελµατικό κίνδυνο, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις χηρείας. Γι’ αυτό και η ασφάλιση δεν πρέπει
και δεν µπορεί να είναι προσωπική υπόθεση του κανενός, πολλώ
δε µάλλον, αν αυτό γίνεται ανάλογα µε τις προσωπικές φιλοδοξίες µερικών.
Το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε δύο τροπολογίες και πολλές
συγκεκριµένες προτάσεις για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση και
την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την αποκατάσταση
των αδικιών και τη διαµόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, µε ρεαλισµό
και ευθύνη, όπως άλλωστε πράττει κάθε φορά.
Η κυβερνητική πλειοψηφία τις αγνόησε παντελώς, όπως
αγνόησε όµως και τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις των
φορέων ενώπιον της επιτροπής. Καµµία απάντηση από τον κύριο
Υπουργό µέχρι και αυτή τη στιγµή, παρ’ ότι ήταν παρόντες όλοι
οι φορείς, παρ’ ότι έδωσαν συγκεκριµένες εξηγήσεις και υπέβαλαν αιτήµατα. Δυστυχώς, όµως, καµµία απάντηση δεν δόθηκε
από την Κυβέρνηση µέχρι αυτή τη στιγµή. Πλήρης αδιαφορία για
τα αιτήµατα των φορέων. Πλήρης αδιαφορία για τα αιτήµατα και
τις προτάσεις νόµου που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής.
Η Νέα Δηµοκρατία στο παρελθόν είχε καταγγείλει -και το υπενθυµίζω- την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Αλλά η ίδια, όµως, διατηρεί και σήµερα την κατάργηση
των κατώτατων ορίων της σύνταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω κάτι. Η πράξη είναι το
µοναδικό κριτήριο της αλήθειας. Έτσι λένε οι Κινέζοι από την
εποχή του Μάο. Και στην πράξη αποδεικνύεται ότι η Νέα Δηµο-
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κρατία δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πλειονότητα των συνταξιούχων ούτε για τους νέους ούτε για τους αδύνατους ούτε για
τους οµογενείς ούτε για τις χήρες ούτε για τους αναπήρους ούτε
και τα παιδιά που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα
τους. Δεν προβληµατίζεται η Κυβέρνηση ότι µε τη νέα αρχιτεκτονική των εισφορών δηµιουργείται άνιση αντιµετώπιση µισθωτών
- µη µισθωτών και άρα δηµιουργούνται νέες ανισότητες αλλά και
στρεβλώσεις εντός του ασφαλιστικού συστήµατος σε βάρος των
µισθωτών και ότι αυτό θα δηµιουργήσει, επίσης, σωρεία προσφυγών στη δικαιοσύνη;
Και δεν προβληµατίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι
δεν είναι στις προτεραιότητές της ούτε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ούτε η αναδιανοµή υπέρ των ασθενέστερων.
Βεβαίως, η Νέα Δηµοκρατία παραγνωρίζει ένα ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα, ότι το µέγεθος της κυριαρχίας µιας κυβέρνησης
έχει αξία όταν αντιστοιχεί στο µέγεθος της προστασίας που παρέχει στα συµφέροντα των πολιτών της και ιδιαίτερα των αδύναµων πολιτών της. Και όχι βεβαίως -όπως γίνεται και η σκληρή
πραγµατικότητα το λέει- να υπηρετεί -και υπηρετεί- τους λίγους
και προνοµιούχους φίλους της. Και όχι όταν βλέπουµε την Κυβέρνηση που, µολονότι έχει τόσα ζητήµατα να αντιµετωπίσει,
προσπαθεί παραπλανητικά να δώσει κύρος µε επικοινωνιακές λογικές και προσπάθειες.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει να αντιµετωπίσει ζητήµατα για τα
οποία δεν είναι κυρίαρχη, ενώ οι χειρισµοί της αποδεικνύουν τουλάχιστον έλλειψη σοβαρότητος. Από τις πολλαπλές παλινωδίες
στο δήθεν επιτελικό κράτος µε τις όποιες σοβαρές αρνητικές συνέπειες συνεπάγονται στη ζωή µας -και τις γνωρίζουµε και οι πολίτες τις βιώνουν- µέχρι την πλήρη αδυναµία σοβαρής
διαχείρισης του σοβαρού προβλήµατος και αναφέροµαι στο
προσφυγικό.
Η Νέα Δηµοκρατία νοµοτελειακά βαδίζει στον δρόµο των προκατόχων της, στην κουλτούρα τού να µην αλλάζει τίποτα αλλά
να µεταµφιέζεται. Η πραγµατική πολιτική ατζέντα της είναι η παραχώρηση µεγάλων τµηµάτων τής παιδείας, της υγείας, της
ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα και τελικά η υποβάθµιση του κοινωνικού κράτους σε υπολειµµατικό. Χαρακτηριστικό της νεοφιλελεύθερης συνταγής, την οποία πολύ πιστά υπηρετεί η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε στην επιτροπή και στην
ολοµέλεια για δεκατέσσερις αθεράπευτες αδικίες του προτεινόµενου νοµοσχεδίου. Καµµία απάντηση από την Κυβέρνηση.
Υπήρξαν τροπολογίες από πλευράς του Κινήµατος Αλλαγής και
δεν υπήρξε καµµία απάντηση από την Κυβέρνηση. Να υπενθυµίσω, όµως, στην Κυβέρνηση, που δεν µιλά, ότι από 31-12-2019
έως και σήµερα έχουµε επτά χιλιάδες αιτήσεις συντάξεων που
δεν έχουν εκπληρωθεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και γι’ αυτό
δεν απαντάει.
Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχουµε πλέον σήµερα µία ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση. Αυτό που έχουµε σήµερα είναι ότι δεν αντιµετωπίζονται οι ακραίες αδικίες του
ασφαλιστικού συστήµατος. Αυτό που έχουµε σήµερα είναι ότι
υπάρχουν πολλά ζητήµατα, τα οποία δεν αντιµετωπίζονται από
τον παρόντα νόµο.
Το Κίνηµα Αλλαγής, εµείς ως σοσιαλδηµοκράτες, που οικοδοµήσαµε το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης και επαιρόµεθα γι’
αυτό -και στην Ελλάδα κάναµε το ίδιο- θα πράξουµε το χρέος
µας. Θα υπερασπιστούµε το κοινωνικό κράτος, δηλαδή, κάθε πολίτη και ιδιαίτερα τους αδύναµους αυτής της χώρας.
Και, τέλος -γιατί πρέπει να υπενθυµίσω στον κύριο Υπουργόσε σχέση µε την αναλογιστική µελέτη και τη µελέτη επάρκειας
των συντάξεων από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, θέλω
να του πω κάτι ως επίλογο. Αναφέρεται συγκεκριµένα, κύριε
Υπουργέ, στη µελέτη από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο ότι
έχουµε προσοµοιώσει µόνο πολιτικές που έχουν νοµοθετηθεί ή
περιέχονται στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μόνο αυτές!
Το κόστος των αυξηµένων δαπανών που περιέχει το νοµοσχέδιο καλύπτεται από την κατάργηση της λεγόµενης δέκατης τρίτης σύνταξης. Το κόστος αυτού του µέτρου ήταν περίπου 0,5%
του ΑΕΠ, ενώ τα προς ψήφιση µέτρα αντιστοιχούν στο 0,2% έως
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0,3% του ΑΕΠ. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι το υπολειπόµενο ποσό
µπορεί να διατεθεί για τους σκοπούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Εάν τµήµα ή σύνολο του ποσού αυτού κατευθυνθεί προς τους
συνταξιούχους, προφανώς η σχετική τους θέση στην κατανοµή
εισοδήµατος θα βελτιωθεί και θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση
απ’ αυτή που δίνουν τα αποτελέσµατα της µελέτης. «Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα» σε σχέση µε την πολιτική την οποία
θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση στην πορεία της ψήφισης αυτού
του ασφαλιστικού.
Και επαναλαµβάνουµε ότι δεν συνιστά µεταρρύθµιση, αλλά
αποτελεί τον ασφαλιστικό νόµο Βρούτση - Κατρούγκαλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να υπενθυµίσω και
πάλι ότι υπήρξε µία υπέρβαση από τους δύο εισηγητές. Θα πρέπει να τηρηθεί το δεκάλεπτο. Και να πω ότι πολλοί συνάδελφοι
έχουν κλείσει εισιτήρια, διότι προσδιορίστηκε ότι στις 18.30’ θα
γίνει η ονοµαστική. Γι’ αυτό επανέρχοµαι και λέω ότι τα δεκάλεπτα -υπάρχει λίγο αδικία- θα τηρηθούν για τους υπόλοιπους ειδικούς αγορητές.
Και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι -επειδή υπολογίσαµε
ξανά το χρόνο- θα έχουν από επτά λεπτά τοποθέτηση ο καθένας.
Λοιπόν, το λέω εκ των προτέρων για να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε το 18.30’, για να είµαστε εντάξει.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση στο ζήτηµα µε το µεταναστευτικό έσπειρε ανέµους και θέρισε θύελλες. Γιατί ακριβώς είναι µία βαθιά επικίνδυνη πολιτική αλλά και αδιέξοδη. Η Κυβέρνηση κατέφυγε στην
αστυνοµική βία, στα ΜΑΤ, στην καταστολή και χτύπησε βάρβαρα
τους νησιώτες, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τα δικαιώµατα τους και
τη µη µετατροπή των νησιών τους σε φυλακές.
Υποτίµησε η Κυβέρνηση, υποτιµήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, το δίκαιο και τη δύναµη της πάλης των εργαζόµενων και του
λαού. Και τώρα στο Υπουργικό Συµβούλιο ο κ. Μητσοτάκης κατέφυγε σε απειλές αλλά και πάνω απ’ όλα στον ίδιο τον αδιέξοδο
δρόµο, της µετατροπής, δηλαδή, των νησιών µας σε φυλακές και
συνολικότερα της χώρας µας µε βάση την αντιµεταναστευτική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάπτυστη συµφωνία
ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία.
Απ’ αυτή την άποψη αυτό το οποίο έχει προτεραιότητα είναι
ακριβώς ο λαός µε την πάλη του να πάει κόντρα σε αυτή την επιλογή. Γιατί είναι µία αδιέξοδη πολιτική που µετατρέπει τη χώρα
µας σε φυλακές ψυχών. Να διεκδικήσει και να απαιτήσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των µεταναστών,
άµεση αποσυµφόρηση των νησιών από τους πρόσφυγες και τους
µετανάστες, µεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα σε σύγχρονα κέντρα φιλοξενίας ανοιχτού τύπου, όπου πολύ γρήγορα
θα διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις µε την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, τόσο αυτών που έχουν ζητήσει άσυλο όσο
και αυτών που έχουν ζητήσει και είναι οικονοµικοί µετανάστες.
Και, βεβαίως, ταυτόχρονα να προµηθευτούν ταξιδιωτικά έγγραφα για να µπορέσουν να πάνε στις χώρες όπου είναι ο τελικός τους προορισµός. Αυτό αποτελεί και τη διέξοδο στο
συγκεκριµένο πρόβληµα.
Βεβαίως η κυβερνητική πολιτική είναι µία πολιτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Και σε αυτή τη
βάση θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Εφαρµόζει
µία βαθύτατα αντιλαϊκή πολιτική και προσπαθεί να την επιβάλει
µε τον αυταρχισµό, τη βία και την κρατική καταστολή. Δεν υπολογίζει, όµως, και πάλι καλά. Δεν υπολογίζει τη δύναµη του λαού
και πάνω απ’ όλα της εργατικής τάξης. Και εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στο λαϊκό κίνηµα, ότι αυτό στην
ουσία θα βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις, όταν θα αποφασίσει
να πάρει συνολικά την υπόθεση στα χέρια του και να πει την τελευταία λέξη.
Άρα, λοιπόν, δεν τελειώσαµε µε την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν νοµίζετε ότι στη συνείδησή της η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα, οι αυτοαπασχολούµενοι, η φτωχοµεσαία
αγροτιά θα αποδεχθεί αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωµα, είσαστε βαθύτατα γελασµένοι.
Αλλά επιβεβαιώθηκε από την ίδια την τριήµερη διαδικασία στη
συζήτηση στην Ολοµέλεια η κοινή στρατηγική σας, η σύµπλευσή
σας, Νέα Δηµοκρατία – ΣΥΡΙΖΑ - Κίνηµα Αλλαγής και στο ασφαλιστικό, µια σύµπλευση που δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετική από τη στιγµή που έχετε την ίδια στρατηγική, δηλαδή της
ικανοποίησης των αναγκών αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού
συστήµατος, της ικανοποίησης των προτεραιοτήτων και των
αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο θεωρείτε την κοινωνική ασφάλιση
ως ένα εργαλείο µέσα από το οποίο θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα -λέτε- στην εργασία. Επί της ουσίας τι θέλετε να θωρακίσετε; Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Γι’ αυτό ακριβώς και υπάρχει µια διαχρονική -από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90, αµέσως µετά την ανατροπή των συσχετισµών
των δυνάµεων και της ανατροπής του σοσιαλιστικού συστήµατος- µια σταδιακή κατάρρευση, καταστρατήγηση του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον αναπτυγµένο καπιταλιστικό κόσµο.
Αυτή η επιλογή κατεδάφισης του ασφαλιστικού συστήµατος
κινείται µέσα από δύο βασικούς άξονες, µέσα από τη µείωση της
κρατικής χρηµατοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταµεία, µέσα
από τη µείωση της εργοδοτικής χρηµατοδότησης στη εκλογική
της µείωσης του µη µισθολογικού κόστους, που επί της ουσίας,
όµως, δεν είναι ούτε τα χρήµατα του κράτους ούτε χρήµατα των
εργοδοτών. Είναι χρήµατα των ίδιων των εργαζοµένων. Γιατί η
κύρια πηγή φορολογικών εσόδων αποτελεί η φορολόγηση των
λαϊκών στρωµάτων.
Κι όµως, αντί το µεγαλύτερο κοµµάτι -το σύνολο- από αυτά να
πάει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όλες αυτές οι κοινωνικές ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται, για να εξυπηρετηθεί
το κρατικό χρέος, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων µέσα από την αύξηση…
Εντάξει, ωραίες φωτογραφίες βγάζετε, κύριε Υπουργέ. Βγάζετε πολύ ωραίες φωτογραφίες και αυτό είναι υποτιµητικό, πραγµατικά, να κάνετε νόηµα στον φωτογράφο και να στήνεστε στον
φωτογραφικό φακό. Είναι απαράδεκτο. Από αυτή την άποψη δεν
έχουµε να πούµε τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
ειδικό αγορητή από την Ελληνική Λύση κ. Βασίλειο Βιλιάρδο για
δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Έφυγε ο φωτογράφος;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε το ότι ακούγοντας τις κραυγές του κ. Λιβανού, δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας
περί ακροδεξιάς από τα έδρανα δίπλα µου, όταν µιλούσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ακριβώς όπως τα σκανδαλιάρικα
παιδιά του νηπιαγωγείου όταν µιλάει ο δάσκαλος, ειλικρινά ντράπηκα για το παιδαριώδες. Δεν το περίµενε. Δεν πειράζει, όµως,
ο κόσµος βλέπει τον κ. Λιβανό, βλέπει και εµένα. Βλέπει την
ακροδεξιά και κρίνεται από τη συµπεριφορά της. Βλέπει και
εµένα.
Το θέµα, βέβαια, δεν είναι ο κ. Λιβανός ή εγώ, τα κόµµατα του
µνηµονιακού τόξου και τα άλλα, αλλά το πως δεν οδηγείτε µόνο
την Ελλάδα σε πόλεµο µε την πολιτική του κατευνασµού που
ακολουθείτε, µε τον µη καθορισµό ΑΟΖ και όλα τα υπόλοιπα,
αλλά και σε εµφύλιο πόλεµο µε το µεταναστευτικό. Θερµή παράκληση, λοιπόν, να συνέλθετε. Υπάρχει ακόµη χρόνος. Η Ελλάδα έχει πολλά άλλα προβλήµατα, τα οποία είναι υποχρέωσή
µας να προσπαθήσουµε να τα επιλύσουµε.
Θα ξεκινήσω τώρα τη δευτερολογία µου στο ασφαλιστικό, µε
την αναφορά του Υπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε την οποία
ακούει µεν τα άλλα κόµµατα, αλλά από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση περιµένει υπευθυνότητα και συγκεκριµένες προτάσεις. Η
αναφορά φυσικά ήταν προσβλητική για εµάς, επειδή από την
πρώτη µέρα στη νέα Βουλή αντιµετωπίσαµε κάθε νοµοσχέδιο µε
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απόλυτη υπευθυνότητα, ψηφίζοντας όλα εκείνα τα άρθρα ή τα
νοµοσχέδια που ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς καµµία
απολύτως κοµµατική σκοπιµότητα. Ήταν προσβλητική, αφού σε
εκείνα τα άρθρα που δεν ψηφίζαµε θεωρώντας τα λανθασµένα
διατυπώναµε και διατυπώνουµε πάντοτε προτάσεις για την αλλαγή τους στις επιτροπές, τις οποίες όµως σπάνια λάµβανε και
λαµβάνει υπ’ όψιν η Κυβέρνηση.
Πώς, όµως, αλήθεια να προτείνουµε σήµερα λύσεις στο ασφαλιστικό, µετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης της χώρας εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας και του απόντος ΠΑΣΟΚ; Δεν
γνώριζαν τι θα συµβεί, όταν σπαταλούσαν τα χρήµατα των ταµείων, όταν το ΠΑΣΟΚ έχασε µεγάλο µέρος των αποθεµατικών
τους στο χρηµατιστήριο το 1999, όταν µε τα γνωστά δοµηµένα
οµόλογα. Όταν η Νέα Δηµοκρατία υπερχρέωσε τη χώρα το 2009,
όταν το ΠΑΣΟΚ την οδήγησε στην παγίδα του ΔΝΤ, όταν και τα
δύο κόµµατα µαζί τη χρεοκόπησαν µε το PSI, καθώς επίσης όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ της έδωσε τη χαριστική βολή; Ή µήπως τώρα έµαθε ο
Υπουργός πως το διανεµητικό σύστηµα ασφάλισης που ανέκαθεν είχε η Ελλάδα, µε το οποίο οι νέοι εργαζόµενοι πληρώνουν
ουσιαστικά τις συντάξεις των παλαιότερων δεν είναι βιώσιµο,
όταν η ανεργία υπερβαίνει το 12%, ακόµη χειρότερα πως καταρρέει, όταν η ανεργία φτάνει στο 30%, όπως µερικά χρόνια πριν;
Πόσω µάλλον, όταν δεκάδες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις
χρεοκοπούν, µε τους ιδιοκτήτες τους να αδυνατούν να πληρώσουν ακόµη και τις δικές τους εισφορές.
Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει να υποστηρίζει
το διανεµητικό σύστηµα, δεν γνωρίζει πως µε την ανεργία στο
17% και µε τις επιχειρήσεις να κλείνουν ή και να φεύγουν η µια
µετά την άλλη, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει, πόσω µάλλον
σε ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον, όπως αυτό που έχει επικρατήσει στην Ευρώπη και µας επιβάλλουν οι δανειστές, αυτό που
εφάρµοσε βασιλικότερα του βασιλιά και ο ίδιος προδίδοντας την
πατρίδα του και τις πολιτικές του αντιλήψεις; Δεν γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα διανεµητικά συστήµατα λειτουργούν σωστά µόνο
όταν υπάρχουν πολλοί εργαζόµενοι και λίγοι συνταξιούχοι, όπως
τη χρυσή τριακονταετία µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ
στην Ελλάδα συµβαίνει σήµερα ακριβώς το αντίθετο;
Ασφαλώς είναι κοινωνικά αλληλέγγυο το αναδιανεµητικό σύστηµα, αλλά είναι σε θέση να το έχει µια χρεοκοπηµένη χώρα µε
άδεια ταµεία υπό την οικονοµική κατοχή των δανειστών της; Ή
µήπως ο ΣΥΡΙΖΑ νοµίζει πως πείθει κανέναν σχετικά µε τους
ανόητους ισχυρισµός του ότι µας έβγαλε από τα µνηµόνια; Δεν
γνώριζε αλήθεια τον ορισµό των µνηµονίων; Δεν γνώριζε ότι µνηµόνια είναι τα συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα που µας επιβάλλουν οι δανειστές, το ξεπούληµα των δηµοσίων επιχειρήσεων, οι
πλειστηριασµοί της ιδιωτικής περιουσίας, το συνεχές σώσιµο
των τραπεζών και όλα τα υπόλοιπα; Τι άλλο είναι µνηµόνια;
Η Νέα Δηµοκρατία τώρα µε δειλά βήµατα προσπαθεί να εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, όπου το βασικό χαρακτηριστικό του δεν είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά η επίτευξη της
µέγιστης οικονοµικής ανταποδοτικότητας. Είναι, όµως, αλήθεια
η κατάλληλη στιγµή να το κάνει; Δεν έχει σήµερα περισσότερο
ανάγκη από ποτέ την κοινωνική αλληλεγγύη η Ελλάδα; Ή µήπως
είναι αυτή η εντολή των δανειστών που ασφαλώς δεν ενδιαφέρονται πόσοι Έλληνες θα επιβιώσουν, αφού ο στόχος τους είναι
η χώρα και τα περιουσιακά τους στοιχεία; Ασφαλώς δεν είναι ο
στόχος τους η διατήρηση των Ελλήνων.
Μεταξύ άλλων πάντως η Νέα Δηµοκρατία είχε στόχο τον εµπαιγµό των Ελλήνων, οι οποίοι στη δύσκολη στιγµή που βρίσκονται σήµερα θα επιλέξουν τη χαµηλότερη ασφαλιστική κλίµακα
αδιαφορώντας για το µέλλον τους. Έτσι θα νοµίζουν πως έχουν
µικρότερες επιβαρύνσεις και µεγαλύτερα έσοδα αυξάνοντας την
κατανάλωσή τους, οπότε τον ρυθµό ανάπτυξης και το ΑΕΠ, εάν
φυσικά δεν υπάρξουν όλες οι υπόλοιπες αρνητικές εξελίξεις που
έχουµε επισηµάνει, µε το ίδιο όµως σαθρό µοντέλο της κατανάλωσης που µας οδήγησε εδώ, στην καταστροφή που βιώνουµε
και θα βιώνουµε για πάρα πολλά χρόνια.
Η µη σύνδεση, βέβαια, των ασφαλιστικών εισφορών µε τις
αµοιβές των ελεύθερων επαγγελµατιών είναι θετική αλλά εξουδετερώνεται από την αύξηση της ελάχιστης εισφοράς στα 220
ευρώ από 185 ευρώ µέχρι σήµερα, καθώς επίσης από τη µείωση
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του ποσού των συντάξεων κατά περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Όσον αφορά στην κάλυψη της δέκατης τρίτης σύνταξης που
είναι περί τα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ -τόσο είναι το µηνιαίο κόστος των συντάξεων περίπου- και των αναδροµικών -έστω των
3,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το 0,5% του ΑΕΠ που αναφέρεται στο νοµοσχέδιο- µόνο µε θαύµα θα µπορούσαν να επιτευχθούν, αφού το 0,5% του ΑΕΠ είναι µόλις ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ, ενώ απαιτούνται συνολικά και για τα δύο που ανέφερα παραπάνω, για τη δέκατη τρίτη σύνταξη και για τα αναδροµικά, συνολικά 6,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ποια είναι εν προκειµένω η λύση που ζητάει ο Πρωθυπουργός;
Μία και µοναδική. Είτε µε αναδιανεµητικό σύστηµα είτε µε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Η ανάπτυξη της χώρας µε ρυθµούς άνω
των 4%- 5%, όπως θα ήταν φυσιολογικό µετά από 10 χρόνια βαθιάς ύφεσης. Με απλά λόγια όταν ένα γλυκό έχει µείνει στο µισό,
όσο δίκαια και αν το µοιράσεις δεν πρόκειται να χορτάσει κανείς.
Οπότε ο µοναδικός τρόπος είναι να µεγαλώσει το γλυκό. Κανένας άλλος.
Κατά τη δική µας πάντως άποψη το καλύτερο συνταξιοδοτικό
σύστηµα είναι αυτό της Δανίας. Είναι το πιο βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα στον πλανήτη κατά όλους τους δηµόσιους οργανισµούς. Επιγραµµατικά, αποτελείται από τις δηµόσιες
συντάξεις που συµπληρώνονται από υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά εταιρικά προγράµµατα. Ενώ για τα φτωχά νοικοκυριά προβλέπεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αυτό το σύστηµα θα
έπρεπε να υιοθετήσει η Ελλάδα και αυτή είναι η πρότασή µας
στον Υπουργό, γνωρίζοντας όµως πως δεν µπορεί να το κάνει.
Δεν µπορεί, επειδή η Κυβέρνηση δεν έχει την ικανότητα να το
συνοδεύσει µε ένα αποτελεσµατικό οικονοµικό πρόγραµµα για
την Ελλάδα που θα παράγει πλούτο, εφαρµόζοντας απλά ως συνήθως τα µνηµόνια των δανειστών.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να προσθέσουµε πως το άρθρο 39 του
νόµου Κατρούγκαλου, το οποίο θα καταθέσουµε στα Πρακτικά,
είναι το άρθρο 35 στο σηµερινό νοµοσχέδιο και αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών που ήταν 20% επί του µισθού, ίδιες για όλους. Αν και το τελικό ποσόν είναι πάλι
αναλογικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα αντισυνταγµατικά άρθρα του νόµου Κατρούγκαλου ήταν τα
39, 40 και 41 που στο σηµερινό αντιστοιχούν στο 35, 36 και 37.
Άρα δεν άλλαξε καθόλου.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εντούτοις, επειδή ο τρόπος που ξεπερνά την αντισυνταγµατικότητα το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι νοµικίστικος, θα µπορούσε
να εκπέσει ξανά. Ειδικότερα το Σ.τ.Ε. έκρινε πως η αντισυνταγµατικότητα ήταν η ισοπέδωση σε έναν φορέα µε ασφαλιστικές
παροχές και η Νέα Δηµοκρατία το µόνο που αλλάζει είναι να υιοθετεί έξι κατηγορίες εισφορών αντί µιας προηγουµένως. Δηλαδή, το µόνο που αλλάζει σε αυτή την περίπτωση είναι το ποσόν
της σύνταξης. Όµως δεν υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις,
όπως για παράδειγµα ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης, τις
παροχές υγείας και λοιπά. Εποµένως θα µπορούσε να κριθεί
ξανά αντισυνταγµατικός, εκτός από τα τρία διαφορετικά θέµατα
που αναφέρει η Υπηρεσία της Βουλής.
Καλά είναι πάντως να λέµε την αλήθεια στον κόσµο. Τουλάχιστον να είναι προετοιµασµένος για το µέλλον που του επιφυλάσσουν τα κόµµατα του µνηµονιακού τόξου, το οποίο είναι ζοφερό.
Για παράδειγµα, είναι αδύνατο να µειώνονται οι εισφορές και να
αυξάνονται οι συντάξεις. Δεν απευθυνόµαστε σε ανόητους. Είναι
καλό να λέµε την αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών µε την
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ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 κ. Μαρία Αµπατζίδη. Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνουµε στο τέλος µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας που δυστυχώς για τον θεσµό ξεκίνησε από την ιστοσελίδα Capital. Το νοµοσχέδιο τέθηκε στη
διαβούλευση, µε τη συµµετοχή πολιτών να είναι πράγµατι εντυπωσιακή. Αν πρέπει, λοιπόν, κάτι να διδάξει, αυτό είναι η υψηλή
θέση που κατέχει το ζήτηµα του ασφαλιστικού στην ιεραρχία των
προβληµάτων της κοινωνίας.
Ακολούθησε συζήτηση επί των άρθρων στην αρµόδια επιτροπή µε συµµετοχή φορέων και εκπροσώπων τους. Εδώ θα µου
επιτρέψετε ένα σχόλιο. Με έκπληξη µάθαµε ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ασφαλιστικών Ταµείων που εκπροσωπεί εξακόσιους
πενήντα εργαζόµενους που ΕΤΕΑΕΠ εξέδωσε δελτίο Τύπου για
τον αποκλεισµό του από τη διαδικασία. Πρόκειται για εργαζόµενους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το σχέδιο της ενοποίησης.
Γι’ αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα πόσο εφικτός είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός που προωθείτε.
Φτάνουµε στο τέλος, λοιπόν, µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία αψήφησε τα νόµιµα αιτήµατα πολλών οµάδων. Ας
πάρουµε για παράδειγµα τους ιπτάµενους συνοδούς φροντιστές
του οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Ξέρουµε όλοι ότι µιλάµε και διακόσια εξήντα άτοµα. Απολύθηκαν στις 2-10-2003 και
συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά µε όσα ένσηµα είχε συγκεντρώσει ο καθένας χωρίς καµµιά δυνατότητα µετάταξης και συνέχισης του ασφαλιστικού τους βίου. Πρόκειται για άτοµα µικρής
ηλικίας που βρέθηκαν χωρίς δική τους ευθύνη σε δυσχερέστερη
θέση, τόσο από συναδέλφους τους που αποχώρησαν µε τον
ν.3717/2008 όσο και από άλλες κατηγορίες ασφαλισµένων.
Οι άνθρωποι αυτοί, µε δεδοµένη τη βλάβη που υπέστησαν,
εξαιρέθηκαν ρητά µε τον ν.3863/2010 από την αναστολή της σύνταξής τους σε περίπτωση εργασίας. Κι αυτή ήταν η µοναδική
λύση προκειµένου να συγκεντρώσουν επιπλέον ένσηµα και να
λάβουν µια αξιοπρεπή, πλήρη σύνταξη. Με το νοµοσχέδιό σας
τους εξοµοιώνετε µε όλους τους υπόλοιπους απασχολούµενους
συνταξιούχους µειώνοντας τη σύνταξή τους σε περίπτωση εργασίας στο 30%. Θα µας επιτρέψετε να θεωρούµε τη συγκεκριµένη πολιτική επιλογή ως µία ένδειξη της απουσίας κοινωνικής
ευαισθησίας.
Την ίδια επιλογή απουσίας πρόνοιας δείχνετε και µε τους συµπατριώτες µας τους Πόντιους και τους Βορειοηπειρώτες, που
βλέπουν το κράτος να τους αντιµετωπίζει ως Έλληνες δεύτερης
κατηγορίας. Κι αυτό γιατί η εθνική τους σύνταξη µε τον µνηµονιακό νόµο Κατρούγκαλου µειώνεται ανάλογα µε τα χρόνια µόνιµης διαµονής τους στην Ελλάδα. Το επαναλαµβανόµενο
αποτέλεσµα είναι να µη λαµβάνει κανείς τους το πλήρες ποσό
της εθνικής σύνταξης.
Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση του επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Και εκεί οι οµογενείς
συµπατριώτες µας για να δικαιούνται το πλήρες ποσό του επιδόµατος χρειάζεται να έχουν διαµείνει µόνιµα στην Ελλάδα τουλάχιστον τριάντα πέντε έτη, πράγµα φύσει αδύνατο µε δεδοµένο
ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήρθε στη χώρα την περίοδο
από το 1994 µέχρι το 2006. Είναι αντικειµενικά αδύνατο να έχουν
συµπληρώσει σαράντα ή τριάντα πέντε, αντίστοιχα, χρόνια µόνιµης και νόµιµης διαµονής.
Καταθέσαµε χθες σχετική τροπολογία για να διαπιστώσουµε τελικά ακόµα µία φορά την απουσία κοινωνικού κράτους δικαίου. Ιδιαιτέρως απαθείς σταθήκατε στα δίκαια αιτήµατα των ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού, των ατόµων µε τα προβλήµατα αναπηρίας, αυτών που χρειάζονται τη µεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να ζήσουν, αυτών που το επίπεδο της ζωής τους
αντικατοπτρίζει το επίπεδο του πολιτισµού της κοινωνίας µας. Συντηρήσατε στο διά ταύτα αυτού του νοµοσχεδίου µνηµονιακές αδικίες, όπως η διάταξη χορήγηση µειωµένης εθνικής σύνταξης η
οποία εξαρτάται και µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας.
Τέλος, δεν περίσσεψε πρόνοια ούτε για τους ασφαλισµένους
Έλληνες πολίτες µε χρόνο εργασίας στο εξωτερικό, στους οποίους στερείτε το δικαίωµα της προσωρινής σύνταξης, ενώ γνωρίζετε καλά ότι η έκδοση οριστικής σύνταξης καθυστερεί έως και
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τρία χρόνια.
Ας µη φέρουµε σε αντιδιαστολή προς όλα τα ανωτέρω για µία
ακόµη φορά τη διάταξη για τους συνταξιούχους που θα εργαστούν στο δηµόσιο. Όχι απλά δεν αποκλίνετε αλλά εφαρµόζετε
και ισχυροποιείτε την προηγούµενη µνηµονιακή πολιτική.
Μας καλείτε να υπερψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που καταστρέφει κάθε έννοια διαγενεακής αλληλεγγύης, ένα νοµοσχέδιο
που συρρικνώνει ανησυχητικά το κοινωνικό κράτος και αυξάνει
κοινωνικές και εισοδηµατικές ανισότητες, ένα νοµοσχέδιο που
εµπεδώνει το αίσθηµα της αδικίας, ένα νοµοσχέδιο που εγκαθιδρύει έναν νέο τύπο ανισότητας στο εσωτερικό τού ασφαλιστικού συστήµατος, καταφέροντας καίριο πλήγµα στην κοινωνική
συνοχή, ένα νοµοσχέδιο που συρρικνώνει το ασφαλιστικό σύστηµα και µειώνει µεσοµακροπρόθεσµα τις κύριες συντάξεις, ένα
νοµοσχέδιο που ήδη κυοφορεί την ιδιωτική ασφάλιση ως κανόνα,
ένα νοµοσχέδιο που ισχυροποιεί και νοµιµοποιεί από τη δεξιά
πόρτα τον νόµο Κατρούγκαλου. Το νοµοσχέδιό σας το µόνο που
καταφέρνει είναι την αναδιανοµή της µιζέριας, µεταξύ των µίζερων και την επέκταση της ανασφάλειας. Ας µην το αποκαλούµε,
λοιπόν, ασφαλιστικό αλλά ανασφαλιστικό, όπως είπε και ο Γραµµατέας του κόµµατός µας.
Κατά τη δική µας άποψη τα νοµοσχέδια και οι νόµοι δεν πρέπει
και δεν επιτρέπεται να τείνουν στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να υπηρετούν κοµµατικές
εµµονές. Θα πρέπει να είναι ένα µετερίζι στο µέτωπο της αντιµετώπισης των δοµικών προβληµάτων της κοινωνίας, στο µέτωπο
της ενίσχυσης του κοινού περί δικαίου αισθήµατος, στο µέτωπο
του αισθήµατος ασφάλειας, σταθερότητας και εµπιστοσύνης
προς το ασφαλιστικό σύστηµα. Αλλιώς είναι πουκάµισα αδειανά.
Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζουµε το ασφαλιστικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα την
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. ΔόµναΜαρία Μιχαηλίδου.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό
νοµοσχέδιο αποτελεί τη µείζονα θεσµική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος, µε σεβασµό στην προσδοκία για µια αξιοπρεπή
σύνταξη όσων εισφέρουν επί δεκαετίες τώρα, µε συνέπεια στα
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης. Ο σεβασµός αυτής της βάσιµης
σε ένα ευρωπαϊκό κράτος προσδοκίας είναι ακριβώς το διαφοροποιό στοιχείο της δικής µας νοµοθετικής πρωτοβουλίας σε
σχέση µε τον ισχύοντα νόµο Κατρούγκαλου.
Το πλαίσιο που θέσπισε κοµπάζοντας και εθελοτυφλώντας η
προηγούµενη κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, απέτυχε παταγωδώς. Δηµιούργησε περισσότερα
προβλήµατα από όσα επιχείρησε να επιλύσει και, εν τέλει, κατέστη ανενεργό σε κρίσιµα σηµεία του από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Και επειδή αποτελεί αξίωµα πλέον της ελληνικής πολιτικής
πραγµατικότητας πως ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται διαχρονικά -είτε ως
κυβέρνηση είτε τώρα ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση- στην οδό
της άρνησης της πραγµατικότητας και της διαστρέβλωσης κάθε
στοιχείου που έρχεται σε σύγκρουση µε τη δική του ιδεοληπτική
θεώρηση των κοινωνικών συνθηκών, θέλω να απευθύνω κάποια
ερωτήµατα στους Βουλευτές.
Πρώτο ερώτηµα: Καθιστούσε ή όχι ο νόµος Κατρούγκαλου µη
ελκυστική την παράταση του εργασιακού βίου, λόγω των χαµηλών συντελεστών αναπλήρωσης για όσους είχαν περισσότερα
χρόνια ασφάλισης από τριάντα έτη;
Δεύτερο ερώτηµα: Δηµιουργούσε η οριζόντια και χωρίς µελέτη σύνδεση του φορολογητέου εισοδήµατος των ελεύθερων
επαγγελµατιών µε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ασύµµετρες
επιβαρύνσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την φοροδιαφυγή;
Τρίτο ερώτηµα: Οδήγησε η άκριτη οριζόντια περικοπή των επικουρικών συντάξεων σε απαξίωση τη συλλογική συνείδηση, το
σύστηµα επικουρικής ασφάλισης;
Τέταρτο ερώτηµα: Δηµιούργησε το θνησιγενές πλαίσιο του
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νόµου Κατρούγκαλου, λόγω των ανωτέρω, λόγω πλήθους άλλων
άστοχων ρυθµίσεων αλλά και λόγω της πλήρους αδυναµίας διοικητικής διαχείρισης της εφαρµογής του µια αίσθηση στην κοινωνία ότι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι άλλη µια
χαµένη υπόθεση, από την οποία ο πολίτης µπορεί να αναµένει
µόνο ελάχιστα και ίσως ούτε και αυτά;
Πέµπτο και τελευταίο ερώτηµα: Παρέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019 µια κατάσταση διοικητικού χάους,
όσον αφορά τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις, παραπλανώντας µάλιστα την
κοινή γνώµη για τους σχετικούς αριθµούς;
Πριν περάσω στην ουσία των υπό ψήφιση διατάξεων, θέλω να
επαναλάβω µε τη σειρά µου απέναντι στη γνωστή όπως προείπα
επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να πολιτεύεται µόνο µέσω της διαστρέβλωσης και της παραπλάνησης, πως το παρόν ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι το πρώτο, εδώ και πολλά χρόνια, που δεν περιέχει
καµµία µείωση συντάξεων, δεν θίγει κανένα όριο ηλικίας, ούτε
και το ύψος της εθνικής σύνταξης που παραµένει αµετάβλητη
στα 384 ευρώ για εικοσαετία και 345,60 ευρώ για δεκαπενταετία.
Αντίθετα, µε όσα διαλαλούν διάφοροι µάντεις δεινών, το νοµοσχέδιο ενισχύει την ανταποδοτικότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας σηµαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους επιλέγουν να παραµείνουν εργασιακά ενεργοί
και ασφαλιστικά συνεπείς από τα τριάντα πέντε µέχρι τα σαράντα δύο χρόνια. Αποτελεί δηλαδή, όχι µόνο ένα νοµοσχέδιο
που ενισχύει το εισόδηµα των συνταξιούχων, αλλά ταυτόχρονα
παρέχει ουσιαστικά κίνητρα σε όσους επιθυµούν να παραµείνουν
οικονοµικά ενεργοί, µε πολλαπλά οφέλη για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και για την εθνική οικονοµία. Η παραπάνω
αλλαγή στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του
συστήµατος είναι αυτονόητη, καθώς υπηρετεί τη µακροχρόνια
ισορροπία του. Παρέχει αίσθηµα ασφάλειας στους σηµερινούς
εργαζόµενους και εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδηµα για τους
συνταξιούχους µε υψηλή συνεισφορά στο σύστηµα µέσω των
δικών τους εισφορών ή και των εργοδοτών τους. Με την αύξηση
των ποσοστών αναπλήρωσης για τους ασφαλισµένους πέραν
της τριακονταετίας, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν
εγχρήµατες αυξήσεις µέχρι 250 ευρώ, χιλιάδες άλλοι θα απαλλαγούν από τη δαµόκλειο σπάθη της απώλειας της προσωπικής
διαφοράς, ενώ από το 2023 θα υπάρξουν προβλεπόµενες εκ του
νόµου αυξήσεις πέραν του ορίου της ήδη µειωµένης προσωπικής
διαφοράς.
Για τους µη µισθωτούς όµως, οι αλλαγές δεν περιορίζονται
στο σύστηµα επικουρικής ασφάλισης. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, καθώς και όσοι ασχολούνται µε
τον πρωτογενή τοµέα, θα υπάγονται πλέον σε ένα σύστηµα κύριας ασφάλισης απλό, ευέλικτο, πιο ανταποδοτικό και συνεπώς
πιο ελκυστικό απ’ αυτό του νόµου Κατρούγκαλου, που άλλωστε
ειδικά όσον αφορά τις προβλέψεις για τους µη µισθωτούς, εκθεµελιώθηκε και διά της δικαστικής οδού.
Στο νέο σύστηµα τα ποσά των εισφορών για τους µη µισθωτούς αποσυνδέονται πλήρως από τα χρόνια εργασίας, από τα
δηλωθέντα στην εφορία, αλλά και από το ύψος του κατώτατου
µισθού, συνδέσεις που υπό το προηγούµενο καθεστώς οδηγούσαν σε υπέρµετρες επιβαρύνσεις, δηµιουργούσαν πρόσφορο
έδαφος για την µη δήλωση των πραγµατικών εισοδηµάτων στην
εφορία και βέβαια, συνέτειναν στην αδυναµία των πολιτών να
είναι ασφαλιστικά ενήµεροι.
Με αυτές τις ρυθµίσεις, και η εµπιστοσύνη στο σύστηµα των
ελεύθερων επαγγελµατιών θα ενισχυθεί και η καταβολή εισφορών από πλευρά τους θα πάψει να θεωρείται µια δυσβάσταχτη
συνεισφορά στον κρατικό κορβανά, χωρίς αντίκρισµα. Ο συνδυασµός των νέων ρυθµίσεων του ασφαλιστικού, µε τη µείωση του
φόρου εισοδήµατος από το 22% στο 9%, θα οδηγήσει σε ελαφρύνσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων, µε το διαθέσιµο εισόδηµα
να αυξάνεται τόσο για όσους έχουν εισόδηµα πάνω από 10.000
ευρώ όσο και για όσους υπερβαίνουν αυτό το κατώφλι.
Ταυτόχρονα, µε τις ρυθµίσεις που καλείστε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, να ψηφίσετε, η Κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει ουσιαστικά τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες, διευρύνοντας
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σε όλους το προνόµιο των µειωµένων εισφορών για µια πενταετία, που ισχύει τώρα µόνο για τους νέους επιστήµονες, προνόµιο
κατ’ όνοµα, καθώς ο νόµος Κατρούγκαλου υποχρέωνε κι αυτούς
ακόµα τους «ωφελούµενους», µετά την πενταετία να καταβάλουν
αναδροµικά τη διαφορά µεταξύ µειωµένων εισφορών και εισφορών της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ακυρώνοντας την
όποια θετική συµβολή της στο επαγγελµατικό ξεκίνηµα χιλιάδων
νέων συµπολιτών µας.
Με τις νέες ρυθµίσεις, παύει και η τιµωρητική αντιµετώπιση
όσων συνταξιούχων επιθυµούν να συνεχίσουν να εργάζονται, αντιµετώπιση που ενίσχυε το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας
και στερούσε από το σύστηµα πολύτιµους πόρους. Η ιδιότητα
του συνταξιούχου δεν θα καθίσταται πλέον de facto ασυµβίβαστη
µε αυτήν του εργαζόµενου, προσέγγιση που δηµιούργησε περισσότερες περιπλοκές από όσες στόχευε να καταπολεµήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν επιδιώκεται ούτε η εκθεµελίωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ούτε η εκποίηση του σε ιδιωτικά συµφέροντα. Καµµία από
τις διατάξεις που έχουν τεθεί προς ψήφιση δεν έχει τέτοιο περιεχόµενο και οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί αποτελούν προσπάθεια παραπληροφόρησης και χειραγώγηση της κοινής
γνώµης στη βάση συµφερόντων, που καµµία σχέση δεν έχουν
ούτε µε τους εργαζόµενους ούτε µε τους συνταξιούχους ούτε
µε το δηµόσιο συµφέρον. Η ύπαρξη ενός βιώσιµου ασφαλιστικού
συστήµατος είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονοµικής προοπτικής της χώρας. Αυτό, ιδίως µετά τη δεκαετή οικονοµική κρίση, αποτελεί µια επώδυνη συλλογική διαπίστωση τόσο
για τους πολίτες όσο και για το πολιτικό σύστηµα της χώρας και
η επίτευξη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτού του στόχου υπηρετείται µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο, δηµοσιονοµικά ισορροπηµένο και κανονιστικά αποτελεσµατικό µε το παρόν νοµοσχέδιο,
ένα νοµοσχέδιο που στηρίζει τόσο τους συνταξιούχους όσο και
τον κόσµο της εργασίας, µε τους µισθωτούς και τους επαγγελµατίες του σήµερα να είναι οι ωφεληµένοι του αύριο. Προοπτική,
που συνιστά θεµέλιο για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
της κοινωνίας στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί καθηγητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ας περάσουµε στην τελευταία διαδικασία -παρακαλώ πολύ να
τηρηθούν ακριβώς οι χρόνοι- στις τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, πριν από το κλείσιµο µε την οµιλία του
κυρίου Υπουργού.
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ράπτη έχει τον λόγο για επτά λεπτά. Μετά θα ακολουθήσουν οι
υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ δεν θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μάλιστα. Κάποιος
άλλος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους θα λάβει τον
λόγο;
Κανείς.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας τα όσα έχουν
ακουστεί σε αυτή την Αίθουσα και από τις τοποθετήσεις όλων
των συναδέλφων, νοµίζω ότι έχει καταδειχθεί πως αυτό είναι ένα
νοµοσχέδιο, µε το οποίο αυξάνονται οι συντάξεις. Αυτό νοµίζω
ότι είναι κάτι, το οποίο κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει.
Ακόµα µου κάνει εντύπωση γιατί οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ψηφίζουν τις αυξήσεις των συντάξεων και για ποιον λόγο δείχνουν, για µια ακόµη φορά, την ταξική τους επιλογή να µη στηρίξουν τη µεσαία τάξη.
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Το λέω αυτό, διότι έγινε ξεκάθαρο εδώ, από την τοποθέτηση
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν ψηφίζει το νοµοσχέδιο αυτό γιατί -τάχα- δεν
στηρίζει τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, που
έπαιρναν πάνω από 1.300 ευρώ και τους περικόψατε τη σύνταξη,
οι νέοι συνταξιούχοι οι οποίοι πρόκειται να βγουν στη σύνταξη
θα έχουν -µε όλα τα παραδείγµατα που σας δώσαµε- µια πραγµατικά µεγαλύτερη καταβολή σύνταξης από αυτή που εσείς τους
δίνατε. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είδαν καµµία περικοπή, δεν µπορούν να τύχουν της δικής σας θετικής ψήφου;
Πώς ο ελληνικός λαός στη συνέχεια, θα αποδεχθεί αυτή τη δική
σας στάση;
Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο ,το οποίο είδαµε
ότι µε όλους τους τρόπους συµβάλλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Είδαµε ότι επιτέλους, απελευθερώνει τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, γιατί πραγµατικά και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
και οι αυτοαπασχολούµενοι και οι αγρότες είχαν βογκήξει από
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πλήρωναν.
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο αποκαθιστά και πάλι την
εµπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και αποκαθιστά πάλι την
ασφαλιστική συνείδηση. Διότι, όταν έχεις δει τα παραδείγµατα
και έχεις δει ότι, µε µια σταθερή καταβολή, έστω και τη χαµηλότερη, θα πάρεις, όταν φτάσεις στα τριάντα χρόνια, σύνταξη, τότε
πραγµατικά αισθάνεσαι ότι µπορείς να ξεκινήσεις να πληρώνεις,
µπαίνοντας στην αγορά εργασίας, µε µειωµένες εισφορές για τα
πέντε πρώτα χρόνια. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο του νοµοσχεδίου.
Επίσης, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει το ανθρωποκεντρικό
πρόσωπο αυτής της Κυβέρνησης, µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που έχει φέρει για τις εργαζόµενες µητέρες, στηρίζοντας
αυτές, όταν µπαίνουν και πάλι στη διαδικασία της παραγωγής
και για τους ανάπηρους, αφού κι εδώ υπάρχει, για µια ακόµη
φορά, πρόβλεψη για ειδική διεύθυνση για τον χειρισµό όλων των
ζητηµάτων, τα οποία αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες..
Πέραν αυτού, καταδείχθηκε ότι υπάρχει πλέον -και θα υπάρξει,
από τη δηµοσίευσή του ΦΕΚ- ένας καινούργιος νόµος. Ο νόµος
Κατρούγκαλου καταργείται. Μπαίνουν σε εφαρµογή οι διατάξεις
που φέραµε και οι οποίες έρχονται να θεραπεύσουν τις αντισυνταγµατικότητες του νόµου Κατρούγκαλου και γι’ αυτόν τον λόγο
θεσπίζονται. Θεσπίζονται, διότι πλέον και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να τύχουν καλύτερης στήριξης, και όχι της δίκης
σας φοροληστρικής επιδροµής, την οποία κάνατε µε τον µανδύα
των ασφαλιστικών εισφορών στις περιουσίες όλων των ανθρώπω,ν που προσπαθούσαν να βγάλουν ένα εισόδηµα µεγαλύτερο από αυτό, που είχαν καθηµερινά στη διάθεσή τους.
Βεβαίως, καταδείχθηκε και το γεγονός ότι οι επικουρικές συντάξεις, τις οποίες εσείς κόψατε, έπρεπε να επαναφερθούν µε
άλλο τρόπο υπολογισµού, διότι θα συνιστούσε αυτό µια κατάφωρη αδικία εναντίον µιας πολύ µεγάλης µερίδας των συµπολιτών µας, που όσο κι αν σας φαίνεται µικρός ο αριθµός των
εβδοµήντα ή των εκατό χιλιάδων, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
δουλέψει, έχουν δώσει τα χρήµατα και τα δικαιούνται.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η Κυβέρνησή µας προχωράει τις µεταρρυθµίσεις της και µέσα στα πλαίσια αυτών των µεταρρυθµίσεων είναι και ο συγκεκριµένος νόµος.
Θέλω, για µια ακόµη φορά να πω ότι είµαι περήφανη πραγµατικά που θα έχουµε αυτό τον νόµο σε ισχύ από τη δηµοσίευσή
του στο ΦΕΚ και να συγχαρώ τον Υπουργό κ. Βρούτση και το επιτελείο του για την πολύ σηµαντική και ενδελεχή εργασία πάνω
σε αυτό το ζήτηµα, που είναι ένα πολύ σοβαρό, αφού αφορά το
µέλλον και των παιδιών µας, αλλά και ηµών των ίδιων, όσοι θα
µπορέσουµε κάποτε να βγούµε στη σύνταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Πριν καλέσω τον κύριο Υπουργό, για να κλείσει τη διαδικασία
του τριηµέρου, να ενηµερώσω και πάλι, επειδή το ανέφερα πρωτύτερα, αλλά όχι αναλυτικά, ότι µίλησαν εκατόν πενήντα συνάδελφοι Βουλευτές. Τόσο οι ειδικοί αγορητές, όσο και οι
εισηγητές είχαν άνεση στις πρωτολογίες τους και στις δευτερολογίες τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Βρούτση να πάρει τον λόγο για το κλείσιµο της διαδικασίας
ψήφισης του νοµοσχεδίου: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω την ανάγκη, καθώς βρισκόµαστε στο τέλος µιας δηµοκρατικής, σε όλες τις εκφράσεις
και τις διαστάσεις της, διαδικασίας να εκφράσω ένα ευχαριστώ
προς όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου, προς όλα τα κόµµατα,
που, πέρα από τις πολιτικές διαφορές και τα επιχειρήµατα, που
αµφότερα ακούστηκαν, συνέβαλαν στο να πραγµατοποιήσουµε
έναν πολύ καλό διάλογο. Ήταν ένας διάλογος ο οποίος, συγκριτικά µε αντίστοιχες νοµοθετικές πρωτοβουλίες σε τέτοιου ειδικού βάρους νοµοσχέδια, όπως είναι η ασφαλιστική µεταρρύθµιση, δεν είχαν προηγούµενο.
Θέλω να ευχαριστήσω από το Βήµα αυτό όλους τους Βουλευτές, τους εισηγητές, όλα τα κόµµατα, να ευχαριστήσω -και το
οφείλω- τους συνεργάτες µου, που επί τρεις µήνες έκαναν συνεχείς προσπάθειες στο Υπουργείο Εργασίας και κυρίως τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας οι οποίοι έδωσαν πραγµατικά
ό,τι µπορούσαν, προκειµένου να φτιάξουµε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο ήρθε, για να µείνει. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει θετικό αποτύπωµα στην κοινωνία, στην οικονοµία και στην
ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο για το οποίο, µε απόλυτο
δηµοκρατικό τρόπο, εξάντλησε κάθε δυνατότητα στο επίπεδο του
κοινοβουλευτικού διαλόγου, όπως αυτό προβλέπεται.
Θυµίζω: Πρώτον, κάναµε διαβούλευση δύο εβδοµάδες ολόκληρες, διαµέσου του διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τον
νόµο. Δεν είχε γίνει ποτέ τέτοιος εξαντλητικός διάλογος διαβούλευσης. Δεύτερον, συµµετείχαν σαράντα φορείς. Σπάσαµε κάθε
ρεκόρ σε επίπεδο συµµετοχής φορέων. Θυµίζω ότι στον προηγούµενο νόµο Κατρούγκαλου συµµετείχαν είκοσι τρεις φορείς.
Τρίτον, εξαντλήσαµε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όλο το χρονοδιάγραµµα, το οποίο προβλέπεται. Υπήρξε
απόλυτη ελευθερία χρόνου, όπως προβλέπεται από τον κοινοβουλευτικό Κανονισµό και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια
τρεις ολόκληρες ηµέρες. Επιπλέον, συµµετείχαν σε αυτή τη διαδικασία -όπως ακούστηκε από τον Πρόεδρο- πάνω από εκατόν
πενήντα Βουλευτές, δηλαδή πάνω από τους µισούς Βουλευτές.
Άρα, µπορούµε να πούµε ότι, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, όσον αφορά τη συζήτηση µε την κοινωνία πετύχαµε απόλυτα το 100%. Πιο πολύ δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια ώρα από τώρα θα είναι
νόµος του κράτους ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά, θα αλλάξει πολλά πράγµατα, γιατί ξέρετε ότι ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο έχει ειδικό βάρος τεράστιο, κάθε
φορά που έρχεται στη Βουλή επηρεάζει τους πάντες, εργαζόµενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, επηρεάζει την οικονοµία, την
αναπτυξιακή δυναµική της χώρας, επηρεάζει τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους αγρότες, το παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας µας.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό το νοµοσχέδιο πετυχαίνει όλα αυτά
τα οποία περιέγραψα. Δεν διεκδικώ το τέλειο, διεκδικώ όµως
µέσα από τη συζήτηση που έγινε και από αυτά τα οποία καταγράφονται, ότι κάνουµε ένα πάρα πολύ σηµαντικό βήµα προς τα
µπροστά, καθώς ικανοποιούµε µια σειρά από πολύ σηµαντικά ζητήµατα, κάτι που ήταν αναγκαίο να γίνει µε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και αφήνουν πίσω το γνωστό νόµο Κατρούγκαλου
-όπως τον γνωρίσαµε µέχρι τώρα- έναν νόµο ο οποίος λειτούργησε αρνητικά σε πάρα πολλά επίπεδα και της κοινωνίας και της
οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Τώρα, αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνουµε προς ψήφιση
στη Βουλή είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι ελκυστικό, όπως
είχαµε υποσχεθεί, είναι ανταποδοτικό, ενσωµατώνει µέσα του και
καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους τους Έλληνες,
κυρίως στους νέους της πατρίδας µας, είναι ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο είναι βιώσιµο, είναι ένα ασφαλιστικό νοµοσχέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

διο, το οποίο διασφαλίζει τις συντάξεις για τα επόµενα πενήντα
χρόνια µέχρι το 2070, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο εκπέµπει
εµπιστοσύνη.
Αυτό είναι ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, µετά την ψήφιση του
οποίου, όλοι οι νέοι της πατρίδας µας, που ρωτούν αν θα πάρουν
σύνταξη, µπορούµε να τους απαντήσουµε ότι ναι, θα πάρουν
σύνταξη και µάλιστα αξιοπρεπή σύνταξη.
Θέλω να ξεκινήσω αναλύοντας ορισµένα πράγµατα, αλλά δεν
µπορώ να µην απαντήσω στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στην τοποθέτησή του στη Βουλή µε οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η πολιτική είναι γεµάτη εκπλήξεις. Εισηγούµενος το νοµοσχέδιο αυτό
πίστευα ότι πρωτοτυπούσα σε τρία πράγµατα: Πρώτον, εισάγουµε για πρώτη φορά ασφαλιστική µεταρρύθµιση στη χώρα,
που συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη, πλήρη και επαρκή
και αυτό το κάναµε πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, ήταν και είναι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση που εισάγεται και έχει γίνει πλήρης διάλογος µε την κοινωνία, πρωτοφανής. Εξαντλήσαµε όλα τα
περιθώρια, όπως περιέγραψα πριν.
Τρίτον, κάναµε µια συζήτηση και είπαµε -και έτσι είναι- ότι για
πρώτη φορά µετά από δώδεκα χρόνια έρχεται ασφαλιστική µεταρρύθµιση στη Βουλή, που δεν κόβει καµµία σύνταξη, παρά έχει
αυξήσεις.
Αυτές ήταν οι τρεις µεγάλες πρωτοτυπίες αυτής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Δεν µπορεί αυτό να το αµφισβητήσει κανένας ούτε να καταφερθεί εναντίον αυτών των θεµάτων.
Προσέξτε, όµως, την έκπληξη. Η έκπληξη για µένα είναι ότι είδα
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να έρχεται και από
το Βήµα της Βουλής -και αυτό επίσης είναι πρωτοτυπία- να τοποθετείται για µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση και να λέει ότι είναι
υπέρ του αντισυνταγµατικού του νόµου, που µε εµµονή υποστηρίζει, του νόµου Κατρούγκαλου. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει
προηγούµενο, αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να έρχεται στη Βουλή, να µην τοποθετείται επί της αντισυνταγµατικότητας του νόµου του δικού του και να καταγγέλλει και να
καταψηφίζει τον καινούργιο νόµο, χωρίς πρόταση. Αυτό είναι
πρωτοτυπία.
Εδώ µπαίνουν κάποια ερωτηµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ερωτηµατικό, το οποίο είναι δικό σας θέµα
είναι: Καλά, δεν συµβουλεύει κάποιος τον Αρχηγό σας ότι ήταν
υποχρεωµένος να απολογηθεί από αυτό εδώ το Βήµα για την αντισυνταγµατικότητα του δικού του νόµου και έπρεπε να απαντήσει ποια είναι η θέση του και τι προτείνει στα αντισυνταγµατικά
του νόµου Κατρούγκαλου;
Δεν του είπε κανένας να είναι προσεκτικός, όταν µιλάει για
ασφαλιστικά θέµατα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έκοψε το
ΕΚΑΣ, που µείωσε µε το νόµο Κατρούγκαλου πολύ τις συντάξεις
-δεν θέλω να µπω σε αυτό- που παρέδωσε χάος και λαβύρινθο
στον ΕΦΚΑ -προσέξτε, επαναλαµβάνω: χάος και λαβύρινθο- και
να πει ένα συγγνώµη για την ταλαιπωρία του κόσµου για τις εκκρεµείς συντάξεις, να πει τέλος πάντων, ποια είναι η δική του
πρόταση για το αύριο του ασφαλιστικού; Μόνο καταγγελία, άρνηση στην ψήφο της νέας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και κουβέντα για τις συνταγµατικές εκκρεµότητες.
Λέω «συνταγµατικές εκκρεµότητες», γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι κάτι απλό. Άκουσα την κ. Αχτσιόγλου να περνάει «εξ όνυχος τον λέοντα» το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας του κ. Κατρούγκαλου. Για ακούστε λίγο, για να συνεννοηθούµε.
Πρώτον, κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος, διότι δεν συνοδεύτηκε από επιστηµονική τεκµηρίωση. Πολύ σωστά, πριν τρεις
µήνες το Συµβούλιο της Επικρατείας είπε ότι αυτή η αλλαγή του
νόµου Κατρούγκαλου ήρθε εδώ, χωρίς επιστηµονική τεκµηρίωση
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Είναι απλό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Φέρνετε µια νοµοθεσία
εδώ, η οποία δεν έχει επιστηµονική τεκµηρίωση να συνοδεύεται
από στοιχεία; Και φυσικά, το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Δικαστήριο το έκρινε αντισυνταγµατικό.
Δεύτερον, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγµατικές τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι κάτι
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απλό. Έτσι απλά το περνάτε; Κόψατε συντάξεις σε περισσότερες
από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες συνταξιούχους, µε 1.300 ευρώ.
Το περνάτε έτσι απλά και δικαιολογήστε µε το ότι ήµασταν στο
µνηµόνιο, ατεκµηρίωτα; Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;
Τρίτον, η σύνδεση των µισθωτών και των µη µισθωτών µε τον
ίδιο τρόπο, µε το εξοντωτικό 20% εισφοράς. Το έκρινε το Συµβούλιο Επικρατείας αντισυνταγµατικό, ναι ή όχι; Και δεν µειώσατε το 13%, ναι, το κάνατε πριν βγει η απόφαση. Προσέξτε.
Ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού των ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και γεωργών συνέχιζε να πληρώνει το 20%, που είναι και αυτό αντισυνταγµατικό. Αυτό το
κρύψατε. Τι είπε γι’ αυτό ο κ. Τσίπρας; Τίποτα. Το έκρυψε, δεν
τοποθετήθηκε, ενώ όφειλε να πάρει θέση για τον νόµο του.
Φυσικά, όσον αφορά το ζήτηµα των ποσοστών αναπλήρωσης,
τι είπαν οι δικαστές; Είπαν ότι αυτό που κάνετε είναι εκτός πραγµατικότητας. Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου - ΣΥΡΙΖΑ είναι νοµοσχέδιο, το οποίο ισοπεδώνει την οποιαδήποτε
προοπτική κάποιος να παραµείνει στον εργασιακό χώρο, στον
εργασιακό βίο. Αυτό κάνατε και τον έβγαλε αντισυνταγµατικό.
Λίγα είναι αυτά; Τα περνάτε έτσι απλά και στείλατε εδώ τον
Πρόεδρό σας να µην απαντήσει σε αυτό που έπρεπε να απαντήσει; Δεν λέω να ζητήσει συγγνώµη, γιατί δεν το συνηθίζει, αλλά
τουλάχιστον να πει ποια είναι η πρότασή του και να πει γιατί καταψηφίζει το νέο νόµο. Δεν το έκανε.
Αυτές είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι αλήθειες. Εγώ, τουλάχιστον
τώρα, που φτάσαµε στο τέλος της διαδικασίας και αφού κάνατε
αίτηση -εγώ δεν το περίµενα αυτό- ονοµαστικής ψηφοφορίας
στο σύνολο του νοµοσχεδίου, θέλω να πω τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, πολύ απλά, ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καταψηφίσει τις αυξήσεις στις
επικουρικές συντάξεις. Να το ακούσει ο ελληνικός λαός, να το
ακούσουν διακόσιες ογδόντα χιλιάδες συνταξιούχοι που θα πάρουν επικουρική: Μετά από την ψήφιση της του νόµου της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις
αυξήσεις σε αυτόν τον πληθυσµό.
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις. Και προσέξτε τώρα, δεν είναι µόνο αυτοί οι οποίοι είναι σήµερα συνταξιούχοι -θα µιλήσω πιο αναλυτικά γι’ αυτό- είναι οι
µελλοντικοί συνταξιούχοι, είναι οι σηµερινοί, οι αυριανοί, οι µελλοντικοί εργαζόµενοι που θα πάρουν σύνταξη µε αυτόν τον νόµο
και στους οποίους κόβατε την αύξηση της σύνταξης, µέσα από
τα αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης.
Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα και γι’ αυτό παρακολουθεί ο ελληνικός λαός για να γνωρίζει τι καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
καταψηφίζει την ψηφιακή σύνταξη. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ µε την γενικευµένη επί της αρχής άρνηση του νοµοσχεδίου είναι υπερασπιστής
των εκκρεµών συντάξεων του ενός εκατοµµυρίου, που µου παρέδωσε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι υπερασπιστής του να βγαίνουν οι συντάξεις µε τον παραδοσιακό τρόπο και αρνείται τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, που
περνάει τον νέο ΕΦΚΑ στη νέα εποχή και επιτρέπει να βγαίνουν
ψηφιακές συντάξεις. Αυτά καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Φυσικά, τι άλλο καταψηφίζει; Τώρα απευθύνοµαι στο ενάµισι
εκατοµµύριο πληθυσµού, στους αγρότες, τους δικηγόρους, τους
γιατρούς, τους µηχανικούς, στους αυτοαπασχολούµενους. Ναι,
ψηφίζει την αποσύνδεση του εισοδήµατος, της εγκληµατικής
αυτής σύνδεσης, της τιµωρητικής, της αντιαναπτυξιακής, της
φορολογικής σύνδεσης του εισοδήµατος µε την ασφαλιστική εισφορά.
Τα καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω κι αν κρίθηκαν αντισυνταγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό συνέβη σήµερα στη
Βουλή, που ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα από τώρα η ψήφιση.
Πρέπει, φεύγοντας από εδώ να ξεκαθαρίσουµε τις σχέσεις µας,
καθώς αυτό θα αποτελεί το νέο νόµο για τη χώρα µας, αυτή θα
είναι η νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Ήταν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε ονοµαστική ψηφοφορία
επί της αρχής, το επαναλαµβάνω. Βάζει στην άκρη όλο το νοµοσχέδιο, όλες τις αυξήσεις, τον ψηφιακό e-ΕΦΚΑ. Θα το επωµιστείτε το πολιτικό κόστος. Δική σας επιλογή είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ
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καταψηφίζει αυτά που θα δουν οι Έλληνες συνταξιούχοι σε λίγο
διάστηµα.
Τώρα θα απαντήσω -γιατί δεν µπορώ να το ξεπεράσω αυτόσε ένα προς ένα στα επιχειρήµατα και την κριτική του κ. Τσίπρα,
από αυτό εδώ το Βήµα, για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση που
φέρνουµε. Είναι οκτώ σηµεία. Ακούστε.
Σηµείο πρώτο: δέκατη τρίτη σύνταξη. Θα το επαναλάβουµε
για πολλοστή φορά: δεν υπήρξε ποτέ δέκατη τρίτη σύνταξη.
Ήταν ένα επίδοµα προεκλογικό, πολύ κατώτερο του µισού της
δέκατης τρίτης σύνταξης, αν θεωρητικά υπήρχε, που είναι 2,3
έως 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο τα προηγούµενα χρόνια,
όπως είπε και ο κ. Οικονόµου, το βάφτιζε µέρισµα, αλλά παραµονή εκλογών λέει «ας βαφτίσω το µέρισµα δέκατη τρίτη σύνταξη, µήπως και κοροϊδέψω τους συνταξιούχους και τους πάρω
την ψήφο στην κάλπη». Και δεν τους πήρε την ψήφο. Γι’ αυτό
σάς καταψήφισαν οι συνταξιούχοι, για την εξαπάτηση που τους
κάνατε προεκλογικά.
Δεύτερον, µιλήσατε και λογιστικές αυξήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω την αλήθεια, όπως είναι.
Περίπου διακόσιες πενήντα έως διακόσιες ογδόντα χιλιάδες συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση από τις επικουρικές. Πάει αυτό.
Στις κύριες συντάξεις υπάρχει ένας πληθυσµός -θα το πω για
πρώτη φορά- οκτακοσίων χιλιάδων. Από αυτό τον πληθυσµό των
οκτακοσίων χιλιάδων, από τους σηµερινούς συνταξιούχους, κάποιοι θα δουν την αύξηση στην τσέπη τους κατευθείαν, για κάποιους άλλους δυστυχώς θα υπάρχει λογιστικός συµψηφισµός
µε την προσωπική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ, του νόµου Κατρούγκαλου.
Ο δηµοσιονοµικός χώρος, που κάναµε τις µακροοικονοµικές
ασκήσεις δεν µας επέτρεπε να καταργήσουµε την προσωπική
διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όµως ακούστε το νούµερο, γιατί
έχει αξία. Μην βλέπουµε µόνο το δέντρο, ας δούµε λίγο το
δάσος, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος και δηµοσιογραφικά εστιάζουν στο σήµερα, ποιοι θα πάρουν τις αυξήσεις τον Ιούνιο ή τον
Ιούλιο του 2020. Είναι λάθος προσέγγιση. Βεβαίως και έχει ενδιαφέρον.
Όλοι οι νέοι -αυτό είναι το πιο σηµαντικό- όλοι οι σηµερινοί εργαζόµενοι της χώρας και όλοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποστρατεύονται από τον εργασιακό βίο και µε το νόµο
Κατρούγκαλου -και αυτό το φροντίσαµε- θα έχουν πλέον µόνιµες
σταθερές αυξήσεις, εφόσον έχουν τριάντα χρόνια και µία µέρα
εργασιακού βίου. Όλοι οι νέοι, και αυτό είναι το θετικό. Αφορά
όλους τους νέους εργαζόµενους της πατρίδας µας.
Εδώ είναι το άλλο επιχείρηµα, γιατί είναι οκτακόσιες χιλιάδες
εργαζόµενοι, που αύριο θα γίνουν συνταξιούχοι. Να πω το νούµερο, οκτακόσιες χιλιάδες αυριανοί συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση, αυτοί που θα έχουν τριάντα χρόνια και µία µέρα. Τόσο
µετράει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα στοιχεία.
Το τρίτο επιχείρηµα του κ. Τσίπρα είναι αυτό το δηµαγωγικό,
το οποίο είπα χθες στην κ. Αχτσιόγλου και γενικά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν φροντίσατε να του πείτε ότι απαντήσαµε στα ερωτήµατα;
Δεν µπορούσατε να τον φέρετε εδώ µε φρέσκα επιχειρήµατα;
Με τα επιχειρήµατα που απαντήθηκαν χθες τον φέρατε τον Αρχηγό σας εδώ;
Προσέξτε τώρα τη δηµαγωγία. Επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας ότι
για να πάρει κάποιος µελλοντικός εργαζόµενος 252 ευρώ αύξηση το µήνα στη σύνταξη πρέπει να έχει 3.500 ευρώ συντάξιµο
µισθό. Ποιος είπε το αντίθετο; Γιατί όµως παίρνετε αποσπασµατικά ένα παράδειγµα και δεν λέτε ότι κάποιος µε 700 ευρώ συντάξιµο µισθό, µε τον νόµο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 684 ευρώ,
ενώ µε τον καινούργιο νόµο 734,50 ευρώ παραπάνω; Τα υποτιµάτε τα 50 ευρώ το µήνα, κυρία Αχτσιόγλου και κύριε Τσακαλώτο; Επίσης, µε 800 ευρώ -58 ευρώ το µήνα- µε 1.000 ευρώ
συντάξιµο µισθό, 73 ευρώ το µήνα. Τα υποτιµάτε;
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να ξέρει η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας από εδώ, τι καταψήφισαν και να
απολογούνται στην κοινωνία γιατί δεν ψήφισαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρα-
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κτικών της Βουλής)
Ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε ληστεία όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους, αγρότες
κ.λπ.. Συγνώµη, έχετε δει τα στοιχεία που έχει βγάλει το Υπουργείο Εργασίας; Διαβάζω αποσπασµατικά κάποια. Κάποιος ελεύθερος επαγγελµατίας, µε 10.000 ευρώ, µε τη νέα ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, συγκριτικά µε το παρελθόν, θα έχει 770 ευρώ περισσότερο εισόδηµα στην τσέπη του. Με 12.000 ευρώ, θα έχει
1.174, µε 7.800 ευρώ θα έχει 364, µε 15.000 ευρώ θα έχει 1.715,
µε 20.000 ευρώ θα έχει 2.500, µε 25.000 ευρώ θα έχει 3.148.
Είναι λίγα αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό είναι που υπονοµεύει
και αυξάνει το κόστος ζωής των ελευθέρων επαγγελµατιών, γεωργών και αυτοαπασχολούµενων;
Καταθέτω και αυτά στα Πρακτικά, για να µοιραστούν στους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 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)
Επειδή όµως, πέρα από τα όρια της Βουλής, αυτός ο πληθυσµός που είναι ενάµισι εκατοµµύριο -δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, γεωργοί, αυτοαπασχολούµενοιγνώριζε αυτά, δεν αντέδρασε και δεν έκανε απεργία για τέσσερις
µήνες -όπως έκαναν µε τον νόµο Κατρούγκαλου- γιατί υιοθέτησαν αυτή την πολιτική µας, αυτή τη µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση, η οποία σταµατά την τιµωρητική αντίληψη εναντίον του
πιο παραγωγικού κοµµατιού της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και αντί να την ενστερνιστείτε, αντί να την στηρίξετε, την καταψηφίζετε. Αυτό θα
είναι η απολογίας σας αύριο, έξω στην κοινωνία, στο ενάµιση
εκατοµµύριο του πληθυσµού.
Φυσικά, η κριτική γι’ αυτό τον πληθυσµό, για τον οποίο µόλις
τώρα περιέγραψα τα οφέλη, είναι ότι αυξάνουµε τις εισφορές,
από τα 185, στα 220 ευρώ. Είναι αλήθεια; Βεβαίως και όχι. Γιατί
µέσα σε αυτά τα παραδείγµατα που έχω βάλει και έχω δώσει στη
δηµοσιότητα, ενσωµατώνεται και η µείωση της φορολογικής µας
µεταρρύθµισης, του Δεκεµβρίου, που την έφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον
Απόστολο Βεσυρόπουλο, στην οποία µειώνουµε τον φορολογικό
συντελεστή από το 22% στο 9%.
Καλά, δεν το ξέρετε αυτό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Σε άλλο Κοινοβούλιο συνεδριάζατε; Δεν ήσασταν εδώ, όταν η Νέα Δηµοκρατία
µείωσε το φορολογικό συντελεστή από 22% σε 9%; Αυτά δεν
είναι λεφτά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες; Τα αγνοείτε και
βλέπετε µόνο το κοµµάτι της αύξησης των 410 ευρώ; Να, λοιπόν
τα αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πολιτική µας και την
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αυτό το δυναµικό κοµµάτι του πληθυσµού, που είχε τιµωρηθεί µέχρι σήµερα, απελευθερώνεται και
θα µπορεί να δηµιουργεί, να παράγει πλούτο ελεύθερα. Θα µπορεί να απεγκλωβιστεί, µετά από πολλά χρόνια, από τον ασφαλιστικό φορολογικό βραχνά του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
Να δούµε λίγο και το άλλο ζήτηµα που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας. Εγώ πραγµατικά εκπλήσσοµαι, όταν κάποιος επικαλείται
εδώ πράγµατα που έχει κάνει, ως επιχείρηµα για τον -σε εισαγωγικά- «πολιτικό του αντίπαλο».
Λέει ο κ. Τσίπρας ένα βασικό επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ: «Μειώνετε κατά 206 εκατοµµύρια τον προϋπολογισµό του 2020». Βεβαίως, στον προϋπολογισµό αυτό είναι. Το 2020, κατά 206
εκατοµµύρια µειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη. Όµως, την ίδια
στιγµή ο κ. Τσίπρας κάνει ότι δεν ξέρει ότι το 2015 µειώθηκε η
συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 96 εκατοµµύρια και το ψήφισε ο
ίδιος, ότι το 2016 µειώθηκε κατά 206 εκατοµµύρια η συνταξιοδοτική δαπάνη και το ψήφισε ο ίδιος, το 2017 κατά 744 εκατοµµύρια ευρώ, το 2018 κατά 343 εκατοµµύρια ευρώ και το 2019
κατά 416 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά δεν τα ψήφισε ο κ. Τσίπρας; Κάνει κριτική για τα 206 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Τσακαλώτο; Δεν του είπατε του Αρχηγού
σας ότι είναι λάθος να βλέπει µόνο τη µία πλευρά και να µην την
βλέπει όλη;
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Η κ. Αχτσιόγλου είπε χθες ότι πρέπει να βλέπουµε απολογιστικά. Συµφωνώ µαζί της. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι απολογιστικά, αυτά τα 206 εκατοµµύρια της µείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης, θα αυξηθούν κατά πολύ. Δεν θα είναι το
ποσό αυτό. Ενηµερώνω, για να ξεκαθαρίσω και το συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα επόµενα χρόνια η συνταξιοδοτική δαπάνη θα αυξάνεται. Το ερώτηµα, που έχει σχέση και µε
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, είναι πώς µειώνεται και φτάνει
στο µέσο όρο της Ευρώπης; Γιατί πολύ απλά, η αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης γίνεται µε πολύ χαµηλότερο ρυθµό από
ό,τι το ΑΕΠ. Οπότε αυτό δείχνει µία µείωση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Το τελευταίο επιχείρηµα που έθεσε ο κ. Τσίπρας είναι για τις
ανισότητες µεταξύ µισθωτών και µη µισθωτών. Τον ενδιαφέρουν
τώρα οι µη µισθωτοί; Εµείς έχουµε θέση σε αυτό. Βεβαίως, τώρα
δηµιουργείται µία ανισότητα µεταξύ µισθωτών και µη µισθωτών.
Κάναµε ένα πολύ ευνοϊκό, παραγωγικό, αναπτυξιακό, δυναµικό περιβάλλον για όλον αυτόν τον πληθυσµό των ελεύθερων
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και γεωργών, αλλά για
τους µισθωτούς έχουµε πει τι θα κάνουµε. Θα µειώσουµε το µη
µισθολογικό κόστος µε πέντε µονάδες και έρχεται ο κ. Τσίπρας
και τοποθετείται µε κριτική, ότι δηµιουργούµε ανισότητα. Την ίδια
στιγµή, όµως, στην πολιτική της µείωσης του µη µισθολογικού
κόστους κάνει κριτική, δεν την αποδέχεται. Αυτός εδώ είναι ο
ορισµός της αντίφασης. Είναι τα ονοµαζόµενα «κροκοδείλια δάκρυα», έτσι για να λέµε, κριτική για την κριτική.
Αυτά ήταν τα επιχειρήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του
ΣΥΡΙΖΑ για την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση. Πιστεύετε ότι
είναι επιχειρήµατα που µπορούν να σταθούν µε βάση την κοινή
γνώµη; Πιστεύετε ότι είναι επιχειρήµατα, τα οποία στέκουν για
να επιχειρηµατολογήσει κάποιος γιατί έρχεται εδώ και καταψηφίζει τις δικές του αντισυνταγµατικότητες;
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -οι συνταξιούχοι ειδικά και οι νέοι- σάς καταψήφισαν και γι’ αυτό αγκαλιάζει αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι ένα
νοµοσχέδιο, που ήρθε για να µείνει.
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω δυο λόγια
για το νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι τοµή, έρχεται να επισφραγίσει µια σειρά από πολύχρονες προσπάθειες του ελληνικού λαού, θυσίες, προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και από
άλλα κόµµατα, συνολικές προσπάθειες, τις οποίες στην πολιτική
δεν πρέπει να είσαι µικρόψυχος, πρέπει να αναγνωρίζεις.
Πραγµατικά, προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η µικροψυχία,
όταν ακόµα και τον νόµο Λοβέρδου - Κουτρουµάνη, που είχε
µέσα το στοιχείο της εθνικής, της βασικής και της αναλογικής,
το βαφτίσατε εθνική και ανταποδοτική.
Δεν είναι δικό σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι µια αρχιτεκτονική
πολύ σωστή, που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, την υιοθέτησα. Είναι αρχιτεκτονική, που υπάρχει σήµερα και πρέπει να την κρατήσουµε.
Βεβαίως και πρέπει να την κρατήσουµε. Δεν είναι δικό σας αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση
ενσωµατώνει µέσα βασικές αντηρίδες, οι οποίες δεν µπορούν να
αλλάξουν στο µέλλον. Τα εξήγησα και χθες. Ενσωµατώνουν βασικούς πυλώνες, οι οποίοι πλέον είναι αποδεκτοί στην κοινωνία
και δεν θα µπορέσει κανείς να τους αλλάξει εύκολα στο µέλλον.
Γιατί; Διότι είναι πολύ σηµαντικοί πυλώνες, οι οποίοι είναι και µετρηµένοι µέσα από την αναλογιστική µελέτη. Η αναλογιστική µελέτη, η οποία κατατέθηκε για πρώτη φορά εδώ, συνοδευόµενη
µε ασφαλιστική µεταρρύθµιση, λέει δυο πράγµατα.
Το πρώτο ότι έχουµε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό µέχρι το 2070.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουµε ένα ασφαλιστικό στο οποίο
µεσοµακροπρόθεσµα έρχεται η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό για τα νέα παιδιά, τα οποία µας παρακολουθούν;
Ότι έχουµε ένα ασφαλιστικό, που έχει εξυγιανθεί πλήρως και το
πιο σηµαντικό είναι ότι µεσοµακροπρόθεσµα, η ανταποδοτική
σύνταξη που περιλαµβάνεται στην αρχιτεκτονική της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης θα έρθει να καλυφθεί µόνο από τις εισφορές.
Άρα, έχουµε καλυφθεί πλήρως. Ποιος θα αλλάξει τις παραµετρικές δυναµικές του ασφαλιστικού; Νοµίζω ότι όποιος το επιχειρήσει θα βρει απέναντί του όλη την κοινωνία.
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Εµείς είµαστε εδώ, καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια
κάθε µέρα να εξορθολογήσουµε πράγµατα, να αντιµετωπίσουµε
αβελτηρίες του παρελθόντος. Ο νέος e-ΕΦΚΑ θα αποτελεί πλέον
ένα γεγονός από την 1η Μαρτίου του 2020. Αύριο σηκώνεται η
νέα πλατφόρµα του νέου e-ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η 20η Μαρτίου, σύµφωνα µε τον νόµο, θα είναι η δυνατότητα πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου µε
τον νέο τρόπο, έναν νέο τρόπο, που πάνω θα έχει δύο τίτλους:
«Επιλέγω ελεύθερα», «στοχεύω ψηλότερα». Διότι θέλω να στείλω
κι αυτό το µήνυµα, το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό: Γι’ αυτόν
τον πληθυσµό των αυτοαπασχολούµενων, των γεωργών, των
ελεύθερων επαγγελµατιών το συµφέρον τους είναι να πάνε σε
ανώτερη ελεύθερη κατηγορία. Διότι έχουµε πλέον βάλει –καινοτοµώντας- ότι η εισφορά της υγείας είναι σταθερή και τα υπόλοιπα χρήµατα δεν χάνονται. Έρχονται να επενδυθούν στη
διαµόρφωση της κύριας σύνταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώσαµε τη διαδικασία.
Κλείνω πάλι µε ευχαριστίες, προς όλες και όλους. Θα ήταν καλό
να έλειπε η υποκρισία. Θα βοηθούσε και τη χώρα και το πολιτικό
σύστηµα γενικότερα. Δεν τα καταφέρνουµε να συνεννοηθούµε.
Ευτυχώς, όµως, ο ελληνικός λαός καταφέρνει να διαµορφώσει
την κρίσιµη στιγµή τις πλειοψηφίες εκείνες, σε επίπεδο κοµµάτων, που στην κρίσιµη στιγµή δίνουν λύση για το µέλλον του.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι στις εκλογές στις 7 Ιουλίου ο ελληνικός
λαός ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δηµοκρατία, για
να κάνει αυτή την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, προς όφελος των
επόµενων γενεών, των συνταξιούχων, των εργαζοµένων και της
πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή, αφού συγχαρώ
από την πλευρά του Προεδρείου και τους αφανείς ήρωες της
Βουλής, τους υπαλλήλους της Βουλής, που, πράγµατι, στόχευσαν περίπου τον χρόνο της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας και θα επανέλθουµε στις 18:30’ ακριβώς -γιατί υπάρχουν
συνάδελφοι που θα φύγουν- για να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία, όπως προείπαµε. Έχετε ένα τέταρτο, µια διακοπή που προβλέπεται.
Στις 18:30’, το είπαµε και το κάνουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το
Σώµα δεν συµφωνεί να µην ξεκινήσει η ψηφοφορία τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να σας πω κάτι; Αν
τώρα αναγνώσω τον κατάλογο, µπορεί να µη συµπληρωθούν τα
δεκαπέντε ονόµατα, διότι είναι ειδοποιηµένοι -συγγνώµη, αλλά
για να µη διαφωνείτε µερικοί- για τις 18:30’. Αν αναγνώσω τον
κατάλογο και φωνάξω όσους κατέθεσαν αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, στο τέλος δεν θα διεξαχθεί, γιατί δεν θα είναι παρόντες, τη στιγµή που τους καλούµε για τις 18:30’.
Να µη συνεχίσω σε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κανέναν ατοµικό λόγο. Είµαι Βουλευτής Αθηνών και δεν ταξιδεύω. Υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι, που έχουν υποχρεώσεις.
Τι παρακάλεσα; Έκανα και ένα νεύµα στον κύριο Ειδικό Γραµµατέα, αν µπορείτε να ανοίξετε τώρα το κύκλωµα, όσοι είµαστε
εδώ να ψηφίσουµε και σιγά-σιγά θα έρθουν και οι υπόλοιποι.
Είναι τόσοι εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, δεν
είναι εντός της Αιθούσης οι δεκαπέντε Βουλευτές, που απαιτείται
από τον Κανονισµό να εκφωνηθούν, διότι έχουν καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τζάµπα µιλάµε. Σε
δέκα λεπτά εδώ. Όλοι θα βγείτε µια βόλτα να ξεµουδιάσετε και
θα επανέλθετε στις 18:30’ ακριβώς.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Διαρκούσης της διακοπής, την Προεδρική Έδρα καταλαµβά-
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νει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και µία εκπαιδευτικός
συνοδός τους από το 7ο Γυµνάσιο Καβάλας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
Εισερχόµαστε στη ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της αρχής και επί του άρθρου 47 του σχεδίου νόµου από
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ελευθέριος Αβραµάκης. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Αθανασίου. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης. Παρών.
Η κ. Έφη Αχτσιόγλου. Παρούσα.
Ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη. Παρούσα.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης. Παρών.
Η κ. Νίνα Κασιµάτη. Παρούσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Γιάννης Μουζάλας. Παρών.
Η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παρών.
Ο κ. Γιώργος Παπαηλιού. Παρών.
Ο κ. Νίκος Παππάς. Παρών.
Ο κ. Πάνος Σκουρλέτης. Παρών.
Ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας. Παρών.
Η κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Δελής. Παρών.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης. Παρών.
Η κ. Μαρία Κοµνηνάκα. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Παπαναστάσης. Παρών.
Ο κ. Λεωνίδας Στολτίδης. Παρών.
Ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 47 του νοµοσχεδίου.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου και το άρθρο 47. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει
και τα δύο πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία.
Υπενθυµίζουµε στους εισηγητές και στους ειδικούς αγορητές
του σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν επί των
υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, Γεώργιου Κατρούγκαλου, Σοφίας Σακοράφα και Γιάνη Βαρουφάκη, οι οποίοι
µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν
ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Επίσης, οι κ.κ. Ευαγγελία Λιακούλη, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, και Γεώργιος Παπανδρέου απουσιάζουν και µε επιστολή
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µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν σύµφωνα µε τη
θέση του κόµµατός τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων. Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 286 Βουλευτές.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου:
Υπέρ, δηλαδή, «ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
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Κατά, δηλαδή, «ΟΧΙ», ψήφισαν 128 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή, «ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή, «ΌΧΙ», ψήφισαν 128 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχωράµε
στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών, του
ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του νοµοσχεδίου και η
ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές. Η ψηφοφορία περιλαµβάνει 102
άρθρα, δύο τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το
σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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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Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 60 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 69 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 70 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 103 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 181/26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 185/30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο Άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες
διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)
Άρθρο 1
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-E.Φ.Κ.Α.
Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:
«Άρθρο 51Α
1. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την
επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» µετονοµάζεται από την 1η.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούµενος στο εξής
«e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1η.3.2020 το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε πλήρη οικονοµική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως
σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία, και τη
χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..»
Άρθρο 2
Ένταξη φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών στον eΕ.Φ.Κ.Α.
Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, προστίθενται παράγραφοι 4
και 5 και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύµφωνα
µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, µε τους κλάδους, τοµείς και λογαριασµούς τους,
πλην των αναφερόµενων στο Κεφάλαιο ΣΤ’, ως εξής:
Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασµός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ
- ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα.
γ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου.
δ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ε. Ειδικός Λογαριασµός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων
(ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τοµέας σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
δδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών
Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
θθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης
(ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασµός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασµός Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
ββ. Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τοµέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) και
ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών και ο ειδικός κλάδος για τους
δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το άρθρο 39 του ν.
4075/2012 (Α’ 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων.
ββ. Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών.
γγ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε..
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα.
E. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961 (Α’ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ν.
2458/1997 (Α’ 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα.
ΣΤ. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), συµπεριλαµβανοµένου
του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθένειας
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Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).
Ζ. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.).
εε. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).
στστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής
και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας
«ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες
ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρµοδιότητες των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε
αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του ν.
2773/1999 (Α’ 286), όπως επικαιροποιήθηκε µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και το ύψος του ποσού
κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), το οποίο
αποδίδεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήµα του Τµήµατος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων του πρώην Κ.Α.Π.Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το
παρόν, ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους µέχρι
τις 31.12.1992 ασφαλισµένους του πρώην Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β’ του
ν. 3371/2005 (Α’ 178) εφόσον έχουν θεµελιώσει έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωµα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται αναλογικά και στους µέχρι τις
31.12.1992 ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Τ. που δεν έχουν θεµελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωµα λήψης της
προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισµού
της επικουρικής τους σύνταξης.
4. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει:
α) το πρώην Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(Ε.Τ.Ε.Α.Μ.),
β) τους πρώην τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.),
γ) το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και τους τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
δ) το πρώην Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
(Ε.Τ.Α.Τ.) ως προς την επικουρική ασφάλιση,
ε) τους πρώην τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),
στ) τον πρώην Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. του
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του,
ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ.),
η) τους πρώην τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελ-

10609

ληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.),
θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ι) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών
(Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ια) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων
Υγρών Καυσίµων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ιβ) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Ε.Τ.Α.Α.,
ιγ) τον πρώην Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
ιδ) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων
(Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
ιε) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιστ) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου
Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών
(Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ.,
ιη) το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
5. Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει:
Α. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων.
β. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
γ. Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών,
Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Β. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) µε τους
Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
ζ. Τοµέα Πρόνοιας Λιµενεργατών.
η. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς.
θ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου.
ι. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.
ια. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης.
Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης
Προσωπικού Εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) µε τους
Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε..
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.ΕΗ. (Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.).
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης.
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Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων.
β. Τοµέα Πρόνοιας Υγειονοµικών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Συµβολαιογράφων.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
ΣΤ. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασµό Πρόνοιας προσωπικού του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..»
Άρθρο 3
Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις
Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4387/2016
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.
4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται, στο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και αυτό διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές
εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, καθώς
και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσµοθετείται υπέρ αυτού.
β. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται στον
e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53, οι πρόσοδοι περιουσίας,
καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών
αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόµου.
γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση της εθνικής σύνταξης.
2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από
τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν
στους δικαιούχους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου
εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα από τις
προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι
περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται
στην οικεία νοµοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) ή άλλες διατάξεις νόµων.
4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από
τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
του άρθρου 53 του παρόντος µαζί µε τους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς εξακολουθούν
να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να αποδίδονται από
αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 και
κάθε άλλη σχετική διάταξη.»
Άρθρο 4
Διοίκηση e-Ε.Φ.Κ.Α.
Το άρθρο 57 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57
1. Όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και
β) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
2. Συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικη-

τής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε εµπειρία
και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιλέγεται µε τη διαδικασία
του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, όπως ισχύει, µετά
από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τετραετή θητεία, µε δυνατότητα
ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων µε τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης,
οι οποίοι διορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µε τετραετή θητεία. Με τις αποφάσεις
διορισµού ορίζονται οι Υποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν
τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του, ως Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές.
4. Το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11) µέλη,
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 3 του α.ν. 1778/1951 (Α’ 118) και των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), και αποτελείται
από:
α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.
β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, µε αναπληρωτές τους άλλους δύο (2) Υποδιοικητές.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται
από τις Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, µε τους αναπληρωτές τους.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται
από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον
αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, µε τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός επιλέγει µεταξύ των προτεινοµένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης
συνταξιούχων.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο
οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., µε τον
αναπληρωτή του. Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το πνεύµα των διατάξεων του ν. 1264/1982
(Α’ 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και
µέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταµείου,
αυτός ορίζεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.).
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τον αναπληρωτή του. η. Έναν (1)
υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, προϊστάµενο Τµήµατος
ή Διεύθυνσης, µε τον αναπληρωτή του.
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τον αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων µε αυτόν.
Το Δ.Σ. έχει νόµιµη σύνθεση ακόµη και χωρίς τη συµµετοχή
των µελών της περίπτωσης γ’, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.
5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον ορισµό
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νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από ένα τρίµηνο από τη λήξη
της.
6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ανάλογα µε τη φύση του συζητούµενου
θέµατος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος Τµήµατος σε περίπτωση
που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρµόδιος Προϊστάµενος
Διεύθυνσης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου
και ανάλογα µε το θέµα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συµβουλευτικής Επιτροπής,
στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατά ανώτατο αριθµό δύο (2) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι
εκτελούν χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου.
7. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου.
8. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση δύνανται
να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις
οποίες τα παριστάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί
επείγουσας ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους.
9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το
Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή τους.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του eΕ.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχιστον µία
(1) φορά το µήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον µελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία µε την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) µελών. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία µέχρι πέντε (5) µελών του Δ.Σ., δύναται αυτό να
συνεδριάζει και λαµβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όµως για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την έλλειψη του πέµπτου µέλους.
11. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο
τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον
συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης.
12. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της
συνεδρίασης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του
Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όµοια απόφαση καθορίζεται
και η µηνιαία αποζηµίωση των προσώπων που συµµετέχουν στο
Δ.Σ..»
Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη για τις αρµοδιότητες
της Διοίκησης, του Διοικητικού Συµβουλίου,
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
του εντασσόµενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 69 ΙΓ ως εξής:
«Άρθρο 69 ΙΓ
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. την
1η.3.2020 λήγει αζηµίως για το Δηµόσιο η θητεία του Διοικητή
και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοι-
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κητικό του Συµβούλιο.
2. Για τις αρµοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων,
διευθύνσεων και τµηµάτων, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις
του ν. 4387/2016, και του π.δ. 8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό
Συµβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις αρµοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60, επί όλων
των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τµηµάτων
και προσωπικού και του εντασσόµενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς
διακοπή τη θητεία τους και µετά την προβλεπόµενη στο άρθρο
51Α µετονοµασία του Ε.Φ.Κ.Α. σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και την ένταξη σε
αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και διορίζονται δύο (2) νέοι Υποδιοικητές
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57.
3. Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
στις οργανικές µονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον
Οργανισµό του (π.δ. 8/2019) και το αργότερο µέχρι 30.6.2020, οι
υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν µε την
ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες, προσωπικό και προϊσταµένους οργανικών µονάδων υπό τον Διοικητή και το Διοικητικό Συµβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
4. Μέχρι τις 30.6.2020 οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι
εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάµενες υπηρεσίες του εντασσόµενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η ιστοσελίδα
και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους µη µισθωτούς, µέχρι να καταστεί
δυνατή η ενσωµάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, την
ιστοσελίδα και το ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 6
Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόµενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι
πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του, στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικούς διαδόχους τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α.
υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις
των εντασσόµενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόµενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του eΕ.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες µεταγράφονται
ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων
ή κτηµατολογικών γραφείων. Η µεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος
υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, η µεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή την
ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συµβολαίου. Η µεταβίβαση
αυτή, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµατα ψήφου,
δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006.
2. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του κλάδου Επικουρικής
ασφάλισης και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν οικο-
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νοµική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισµό και καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις.
3. Ο προϋπολογισµός του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισµούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του eΕ.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να µεταβιβάζεται δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
4. Μέχρι τις 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του Ε.Φ.Κ.Α., όπως κατατέθηκε προ
της µετονοµασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των εντασσοµένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και οι προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο οικονοµικό έτος. Από
1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιηµένος προϋπολογισµός του eΕ.Φ.Κ.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους οι
υπηρεσίες υποστήριξης τήρησης λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
6. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής του νέου λογιστικού πλαισίου
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε το
π.δ. 54/2018 (Α’
103) οι οικονοµικές υπηρεσίες του
e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρµόζουν το
διπλογραφικό σύστηµα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
σύµφωνα µε το π.δ. 80/1997 (Α’ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..
7. Για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την
1η.3.2020, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
8. Οι συµβάσεις τρίτων µε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..
9. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..
10. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 46 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και
οικονοµικά προνόµια του Δηµοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε
τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και
εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς
και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου
ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. Το άρθρο 45 του
ν. 4607/2019 (Α’ 65) εφαρµόζεται και στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη για το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 71Α, ως εξής:
«Άρθρο 71Α
Μεταβατική διάταξη
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέρονται από την
1η.3.2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική
θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν από την ηµεροµηνία ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α., µέχρι τη λήξη τους.
3. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη
στον εντασσόµενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά
για λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό
και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
4. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για το προσωπικό που τοποθετήθηκε
σε πλαίσιο εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.Δ.,
εφαρµόζεται αναλόγως η ρύθµιση της παραγράφου 1. Μετά τη
µεταφορά, η απόσπαση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την προβλεπόµενη λήξη τους, εκτός αν αποφασίσει τη διακοπή τους το Δ.Σ. του
e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των
υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη:
αα. όσον αφορά τους αποσπασµένους στον εντασσόµενο
φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον
ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει
στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου Β’ του ν.
4354/2015 που αφορούν στο µισθολογικό κόστος των υπαλλήλων
του άρθρου 1 του ίδιου νόµου και
ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής,
υπηρετούντες µε διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από
τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά τον
χρόνο της υπηρεσίας τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση
αυτής υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου.
β. Η απόσπαση υπαλλήλων του εντασσοµένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη της.
5. Οι διατάξεις της υπ’ αρίθµ. Φ.10050/ οικ.20496/4067/4.8.2008
(Β’ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
για το αποσπασµένο στον εντασσόµενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
6. α. Μέχρι τις 30.6.2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α.
στις θέσεις του Οργανισµού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019), όπως
τροποποιείται µε το παρόν και ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών
δοµών που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε τις προβλεπόµενες από την
παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) υπουργικές αποφάσεις.
β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται ως
προϊστάµενοι σε πάσης φύσεως οργανικές µονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόµενο φορέα
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου
επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρµόδιο Συµβούλιο. Οι
προϊστάµενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή
νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν
επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του φορέα,
οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα
του αµέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Για τις τοποθετήσεις προϊσταµένων στις θέσεις του Οργανισµού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019), εφαρµόζεται το άρθρο 18 του
ν. 4492/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του Οργανισµού του
e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019) εφαρµόζονται και επί του προσωπικού του
εντασσόµενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαία αρχή κατά την έννοια του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας.
8. Από τις 30.6.2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών του
Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
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Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 94Α ως εξής:
«Άρθρο 94Α
Μεταβατική διάταξη
1. Από την 1η.3.2020, όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόµενου ταµείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 76, µεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισµένοι αυτού.
Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου ταµείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας
αυτού, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. µεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
ασφαλισµένων και συνταξιούχων του εντασσόµενου ταµείου του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής
τους.
2. Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο καθορισµός
του ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόµενου ταµείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και κάθε
θέµα που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, εξακολουθούν να
διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν
και έχουν διαµορφωθεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας του eΕ.Φ.Κ.Α. την 1η.3.2020. Η πρόβλεψη αυτή καταλαµβάνει και τις
εκκρεµείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
3. Χρόνος ασφάλισης για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος
για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων αντιστοίχως από 1.3.2020 και
εφεξής και ο χρόνος ασφάλισης του εντασσόµενου ταµείου του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79.
4. Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαµβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του εντασσόµενου ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξακολουθούν να εφαρµόζονται
οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών και η γενικότερη νοµοθεσία του εντασσόµενου ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις διατάξεις του παρόντος.
5. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 52, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικητικές Επιτροπές του εντασσόµενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
του άρθρου 80 µε τις ίδιες αρµοδιότητες και το ισχύον θεσµικό
καταστατικό τους πλαίσιο, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι την
1η.3.2020. Τα ως άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρµοζόµενες αναλόγως.»
Άρθρο 9
Καταργούµενες διατάξεις
Η παράγραφος 11 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 8 του άρθρου 45Α του ν. 4052/2012, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4387/2016, καταργούνται από τότε
που ίσχυσαν.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
«e-Ε.Φ.Κ.Α.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 10
Μητρώο Ασφαλισµένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α.
1. Για την εγγραφή άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένου στο µη-
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τρώο ασφαλισµένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τη µεταβολή ατοµικών στοιχείων
υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση µε ηλεκτρονικό
τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το µητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», µέσω διαλειτουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019
(Α’ 134), µε την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθµίσεις για αυτεπάγγελτη εγγραφή.
Σε περίπτωση που τα αντλούµενα ατοµικά στοιχεία δεν είναι
επικαιροποιηµένα, απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστηµα του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».
2. Για την εγγραφή ή µεταβολή ατοµικών στοιχείων των έµµεσα ασφαλισµένων µελών απαιτείται υποβολή αίτησης µε ηλεκτρονικό τρόπο. Στις περιπτώσεις ανήλικων µελών η αίτηση
υποβάλλεται από τον έναν γονέα και απαιτείται έγκριση µε ηλεκτρονικό τρόπο από τον άλλο προκειµένου να οριστικοποιηθεί.
3. Έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων της ΑΑΔΕ µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
για τη χορήγηση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία
της ΠΟΛ. 1154/2018 (Β’3253/ 08.08.2018) απόφασης Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε..
4. Για κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή µέλους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στον οικείο Δικηγορικό, Ιατρικό και
Φαρµακευτικό Σύλλογο καταχωρίζεται υποχρεωτικά ο Αριθµός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρµακευτικοί Σύλλογοι αποστέλλουν µηνιαίως ηλεκτρονικό αρχείο
µε εγγραφές ή διαγραφές µελών στον e-Ε.Φ.Κ.Α, έως την ανάπτυξη απευθείας διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστηµάτων µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις των πληροφοριακών συστηµάτων, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 47 και 48 του ν.
4623/2019 (Α’ 133).
6. Σε περίπτωση θανάτου άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένου, η
διαγραφή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α πραγµατοποιείται αυτεπάγγελτα µε
την αναγγελία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου µέσω του Συστήµατος Αριάδνη του
ν. 4144/2013 (Α’ 23) και
ισχύει από την ηµεροµηνία θανάτου.
7. Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε αίτηση του ιδιοκτήτη στον δικτυακό τόπο
του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. άδειες µικρής
κλίµακας, σαρανταοκτάωρη άδεια), και σε κάθε περίπτωση πριν
από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών.
Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων, για τα οποία
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικής άδειας
είναι η καταβολή προκαταβολής και η έκδοση του εντύπου eΕ.Φ.Κ.Α. «Σηµείωµα κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 39 του Κανονισµού του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγµατοποιείται
στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της
άδειας.
8. Η απογραφή των νοµικών προσώπων και των εκ του νόµου
υπευθύνων γίνεται και από πιστοποιηµένους χρήστες της πλατφόρµας Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).
Στα στοιχεία των εκ του νόµου υπευθύνων του νοµικού προσώπου περιλαµβάνονται υποχρεωτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ).
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α, ρυθµίζονται ο χρόνος
εφαρµογής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, της χορήγησης πληροφοριών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, ο τύπος των αιτήσεων και προβεβαιώσεων, οι τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 11
Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
1. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί
ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (eΕ.Φ.Κ.Α.), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών µε άλλες υπηρεσίες και οργανισµούς,
λαµβάνεται αυτόµατα σε ηλεκτρονική µορφή µέσω απευθείας
διασύνδεσης µε τα πληροφοριακά συστήµατα των φορέων
στους οποίους υποβάλλονται , σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 48
του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τον ν. 3979/2011 (Α’ 138).
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων της παραγράφου 1 δηµιουργείται
στο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστηµα χορήγησης
βεβαιώσεων. Χρήστες του υποσυστήµατος είναι οι υπάλληλοι
των φορέων, στους οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης, αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για
λογαριασµό των συναλλασσόµενων.
3. Μετά την παρέλευση τριµήνου από την έναρξη χορήγησης
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το υποσύστηµα της παραγράφου 2, διακόπτεται η έντυπη χορήγηση τούτων από τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εκτός περιπτώσεων όπου υφίσταται
τεχνικό πρόβληµα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ο χρόνος
εφαρµογής, η διαδικασία πιστοποίησης, ο τύπος και ο τρόπος
χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
οι τυχόν εξαιρέσεις, οι τεχνικές προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
και πράξεις βεβαίωσης οφειλής
1. Με βάση τα στοιχεία των εµπρόθεσµων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) επανελέγχεται αυτόµατα κάθε µήνα η ασφαλιστική ικανότητα µισθωτών που δεν
έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.
2. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής
ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ.
3. Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικής υποβολής
της ΑΠΔ. Σε περίπτωση ασυµβατότητας, ενηµερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόµενες πράξεις
επιβολής και βεβαιώσεις.
4. Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), οι Πράξεις Επιβολής
Προσθέτου Τέλους (ΠΕΠΤ),οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) που εκδίδονται κατά τον µηχανογραφικό έλεγχο
δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επιδίδονται ηλεκτρονικά µέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες έχουν πρόσβαση µε χρήση των
προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ηµεροµηνία γνωστοποίησης των Πράξεων θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρµογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
5. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες οι ασφαλισµένοι έχουν πρόσβαση, µε
χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως ηµεροµηνία γνωστοποίησης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισµένου στην εφαρµογή,
η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να αποτυπωθεί
εγγράφως.
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),
όπως ισχύει µετά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4647/2019

(Α’ 204), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθµιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί,
δύνανται να επανενταχθούν σ’ αυτή µέχρι την 31η Μαρτίου 2020,
υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της
ρύθµισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωµένων, εκτός ρύθµισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη
στη ρύθµιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.»
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος διασταύρωσης µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλεκτρονικών πράξεων,
το όργανο που τις υπογράφει, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ο χρόνος και οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89)
Το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών
Επιχειρήσεων
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασµών των
Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την
παράγραφο 1 του ν. 2972/2001 (Α’ 291), υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που
έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του
αριθµού µητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού
υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία
ηµέρα του µεθεπόµενου της µισθολογικής περιόδου απασχόλησης µήνα, ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τόπο του ΙΚΑΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και εφεξής.
5. Οι ανωτέρω προθεσµίες υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύνανται να µεταβάλλονται µε απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
Άρθρο 14
Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωµατεύσεις
1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωµατεύσεις που απαιτούνται
από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) για πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία για τη
χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόµατος µητρότητας, επιδόµατος ασθενείας είτε εξαιτίας νόσου είτε µετά από ατύχηµα εργατικό ή µη και του επιδόµατος εργατικού ατυχήµατος,
εκδίδονται υποχρεωτικά µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
2. Στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δηµιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστηµα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η λειτουργία του
ηλεκτρονικού υποσυστήµατος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωµάτευσης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό, τον προγραµµατισµό των ιατρικών επιτροπών
πιστοποίησης (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια), τον προγραµµατισµό της εξέτασης των ασφαλισµένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόµενου από την
επιτροπή ή κατ’ οίκον και την αυθηµερόν έκδοση της απόφασης
πιστοποίησης αναπηρίας.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται µετά τη λει-
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τουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήµατος.
3. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών που
εκδίδονται µε σκοπό να υποβληθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
4. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθµίζονται ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι
εξαιρέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου, οι διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 15
Χορήγηση παροχών σε χρήµα
1. Οι ασφαλισµένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόµατος µητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997 όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του π.δ.
41/2003. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από τη γέννηση του τέκνου.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσµία
και τον τρόπο υποβολής καταργείται.
Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του
e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόµενη βεβαίωση αποχής από την εργασία. Το επίδοµα µητρότητας µισθωτής ασφαλισµένης καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό που έχει καταχωρηθεί στο
µητρώο ασφαλισµένου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης.
Η απαιτούµενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται µέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
µε το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο
Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν.
4623/2019 (Α’ 134).
2. Ο δικαιούχος επιδόµατος ασθενείας υποβάλλει, κατόπιν
ταυτοποίησης, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του eΕ.Φ.Κ.Α..
Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης του µισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει
τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης
και ενδεικτικά την ηµεροµηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το
χρονικό διάστηµα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις µικτές αποδοχές του µήνα απουσίας. Οι προβλεπόµενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Κατόπιν ελέγχου πλήρωσης
των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδοµα καταβάλλεται σε λογαριασµό του δικαιούχου.
3. Για την πληρωµή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό
τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συµπληρώνονται ενδεικτικά ο
Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι
επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισµένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιµολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε µήνα στον δικτυακό τόπο του eΕ.Φ.Κ.Α..
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτοµερειακό
θέµα σχετικά µε το περιεχόµενο της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδοµάτων και της εφαρµογής του άρθρου,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 16
Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιµου
ασφαλιστικού χρόνου
1. Tο σύνολο των δεδοµένων και ατοµικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήµατα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά στη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, την απονοµή συντάξεων και τη µεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου συγκεντρώνεται έως 31.05.2020 στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α’
36).
2. Οι υπηρεσίες µισθοδοσίας του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα
αποστέλλουν στην εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) έως 31.7.2020, αρχείο µε τα
στοιχεία αποδοχών των υπαλλήλων τους από 1η.1.2002 ή από
την ηµεροµηνία έναρξης της µηχανογράφησης, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
3. Η Ενιαία Αρχή Πληρωµών αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έως
τις 31.7.2020 αρχείο µε τα στοιχεία αποδοχών των δηµοσίων
υπαλλήλων από την ηµεροµηνία λειτουργίας της, σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
4. Κατόπιν ελέγχου πιστοποιούνται η ακρίβεια και η ορθότητα
των δεδοµένων και των ατοµικών στοιχείων.
Τα πιστοποιηµένα δεδοµένα θεωρούνται έγκυρα και δεν απαιτείται καµία περαιτέρω επιβεβαίωση βάσει φυσικών παραστατικών
για τη χρήση τους στη διαδικασία απονοµής και
µεταβίβασης σύνταξης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ελέγχου και πιστοποίησης των δεδοµένων
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων για την
πιστοποίηση της ακρίβειας και της ορθότητάς τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 17
Ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασίας
απονοµής σύνταξης ΑΤΛΑΣ
1. Οι αιτήσεις για απονοµή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόµατος
τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισµένου για την ορθότητα των δεδοµένων που
υποβάλλει.
2. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστηµα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», τον αριθµό φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) και τον αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας πριν
την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαιροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία
του διαβατηρίου και, εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός του
χώρου της Συνθήκης Schengen, τα στοιχεία της άδειας παραµονής.
3. Σε περίπτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των Ενόπλων
Δυνάµεων των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συµπληρώνεται το Δελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ),
το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της
αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας της.
Το ΔΑΥΚ συµπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισµένος,
ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία
προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δηµοσίου.

10616

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάµενο
του αρµόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ,
δεν απαιτείται καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από
φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν
έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πληροφοριακού Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται
να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να
προσκοµίζει σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και
ψηφιοποίηση.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των φυσικών παραστατικών
εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ο επιπλέον χρόνος δεν λαµβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.
5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης µε ηλεκτρονικό τρόπο
της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούµενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε τον Γενικό
Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και τον ν.
4624/2019 (Α’ 137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη µετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονοµών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου συντάξεων και
επιδοµάτων που αφορούν άµεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.
6. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος αιτείται την αναγνώριση
πλασµατικού χρόνου, υποχρεούται να συµπληρώσει σε παράρτηµα της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 1 τον χρόνο, την
κατηγορία εξαγοράς και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης
βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωµά
του, προκειµένου αυτές να ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα συστήµατα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ εξαγορά
του πλασµατικού χρόνου εκδίδεται από το σύστηµα ειδοποιητήριο
πληρωµής σε τράπεζα µε µοναδικό κωδικό πληρωµής που ισχύει
για έναν (1) µήνα.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της
ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, γίνεται επεξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτηµα αναγνώρισης πλασµατικού
χρόνου.
7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει
των διαθέσιµων ψηφιακών δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος ΑΤΛΑΣ, των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδοµένων
που ψηφιοποιούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, και τυχόν πλασµατικού χρόνου που εξαγοράζεται.
8. Η απόφαση απονοµής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην
αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποίηση µέσω ταχυδροµείου.
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε µετά την παρέλευση
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την αποστολή µε ηλεκτρονικό
τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται
στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατοµικό λογαριασµό του ασφαλισµένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Η απόφαση φέρει µηχανική αποτύπωση της υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή αρµόδιου προς
τούτο εξουσιοδοτηµένου διοικητικού οργάνου, µηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για
προστασία από πλαστογραφία και αποτελεί δηµόσιο έγγραφο,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 3979/2011 (Α’ 138).
9. Ο ασφαλισµένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της
συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του και αναρτήθηκε στον ατοµικό
του λογαριασµό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 5 που εκδίδονται ψηφιακά από το σύστηµα ΑΤΛΑΣ πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες απονοµών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Σε
περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα
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αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ, και εφαρµόζονται οι διατάξεις περί υποβολής
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος εφαρµογής και οι τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία συντάξεων, ο τρόπος
πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονοµής ή µεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι
της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η
διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγµατοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισµένων για την ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρo 18
Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
1. Εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται
από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου
στράτευσης και τις εφαρµογές του φοιτητολογίου των ιδρυµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασµατικός χρόνος για
την απονοµή σύνταξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει
τις αναγκαίες υποδοµές διαλειτουργικότητας µεταξύ των εφαρµογών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Πληροφοριακού συστήµατος της Στρατολογίας του Υπουργείου
Εθνικής Αµύνης και των εφαρµογών των φοιτητολογίων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική πρόσβαση
του συστήµατος ΑΤΛΑΣ στα δεδοµένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απονοµή ή µεταβίβαση των
συντάξεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοπός
1. Αντικείµενο του νόµου είναι η ρύθµιση της έννοµης σχέσης
κοινωνικής ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, υποχρεωτικής για όλους
τους εργαζόµενους, µισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούµενους,
ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για
τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήµατος, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού
συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον e-Ε.Φ.K.Α.. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων
για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς
oι διατάξεις του παρόντος νόµου καταλαµβάνουν όλους όσους
παρέχουν εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής, καθώς και τους
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αυτοτελώς απασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους απασχολούµενους µε το αγροτικό επάγγελµα.
Η έννοµη σχέση της κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται αυτοδικαίως µε την έναρξη της µισθωτής εργασίας και υποχρεωτικά από
την τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις για την έναρξη επαγγέλµατος αυτοτελώς απασχολούµενου, ελεύθερου επαγγελµατία και αγροτικού επαγγέλµατος.
2. Σκοπός του νόµου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των
συντάξεων και της βιωσιµότητας του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.K.Α.).»
Άρθρο 20
Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4387/2016
Στο άρθρο 1 του ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Α
Γενικές αρχές - Εγγυητική ευθύνη του Κράτους
Το ασφαλιστικό σύστηµα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αναδιανοµής, της υποχρεωτικότητας, της ανταποδοτικότητας, της
ενότητας, της επάρκειας και της βιωσιµότητας του συστήµατος.
Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιµότητα του
e-Ε.Φ.Κ.Α.. Έχει εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές µε την κρατική
χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται».
Άρθρο 21
Προσθήκη άρθρου 1Β στον ν. 4387/2016
Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Β
Πηγές και φύση κανόνων
1. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης αφορούν στο κοινωνικό
(γενικό) συµφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρµογής.
Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το
Σύνταγµα, θεσπίζονται µε νόµο και µε πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου κατ’ εξουσιοδότηση νόµου.
2. Οι κανόνες για την απονοµή της σύνταξης των δηµοσίων
λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών έχουν πρωταρχική
πηγή το Σύνταγµα και θεσπίζονται µε νόµο, κατόπιν διατύπωσης
της προβλεπόµενης στο άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος γνωµοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το Διοικητικό Συµβούλιο του eΕ.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώµη. Σε περίπτωση που η
ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός δύναται να
εκδώσει τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και χωρίς την ανωτέρω γνώµη.»
Άρθρο 22
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 2 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
- Ασφαλισµένοι: Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να καταβάλ-
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λουν ασφαλιστικές εισφορές από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας έναντι αµοιβής ή από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος ή αυτοαπασχόληση ή την άσκηση αγροτικού επαγγέλµατος.
- Έµµεσα ασφαλισµένοι: τα µέλη οικογένειας των ασφαλισµένων, καθώς και των συνταξιούχων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
- Εργοδότες: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασµό των οποίων παρέχουν την εργασία
τους οι µισθωτοί εργαζόµενοι.
- Συνταξιούχοι: τα πρόσωπα τα οποία µετά τη συµπλήρωση
των προβλεποµένων προϋποθέσεων λαµβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
- Κύρια σύνταξη: Το ποσό που καταβάλλεται µηνιαίως στους
συνταξιούχους ως αναπλήρωση του εισοδήµατος µετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση και αποτελείται από
το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικώς για τους δηµόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύνταξη είναι το ποσό που καταβάλλεται σε αυτούς, µετά
την έξοδό τους από την υπηρεσία, ως συνέχεια της αµοιβής
τους, το οποίο, για λόγους δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και λογιστικής ενότητας του συστήµατος, υπολογίζεται σε αντιστοιχία
µε το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
- Εθνική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηµατοδοτείται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
-Ανταποδοτική σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει των συντάξιµων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού
αναπλήρωσης.
-Επικουρική σύνταξη: το ποσό που καταβάλλεται µηνιαίως
στους συνταξιούχους ως συµπληρωµατική παροχή της κύριας
σύνταξης µετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανεξάρτητων των εισφορών της κύριας σύνταξης.
-Εφάπαξ παροχή: το ποσό που καταβάλλεται άπαξ στους συνταξιούχους µετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής ατοµικών εισφορών πέραν των
εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
- Προαιρετική ασφάλιση: η συνέχιση της ασφάλισης στον
Ε.Φ.Κ.Α. µετά τη διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας.
- Πολλαπλή καταβολή εισφορών: η υποχρεωτική καταβολή εισφορών µετά την 1η.1.2017 για την εκ παραλλήλου άσκηση: α)
µισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β)
µισθωτής εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλµατος
ή αγροτικής απασχόλησης και γ) αυτοτελούς και ελεύθερου
επαγγέλµατος ή αγροτικού επαγγέλµατος.
- Παράλληλη ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγµατοποιηθεί πριν την 1η.1.2017 σε δύο ή περισσότερους φορείς λόγω
παροχής µισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου
µισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλµατος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφορετικούς φορείς, τοµείς ή λογαριασµούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έως την έναρξη
λειτουργίας του.
-Πολλαπλή ασφάλιση: η παροχή εργασίας σε περισσότερους
του ενός εργοδότες ή ασφάλιση µε διαφορετικές ιδιότητες στον
ίδιο φορέα ή το δηµόσιο, εφόσον προβλέπονταν υποχρεωτική
καταβολή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών εισφορών.
- Διαδοχική ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγµατοποιηθεί
έως την 1η.1.2017 σε διαδοχικά χρονικά διαστήµατα και σε διαφορετικούς φορείς, τοµείς ή λογαριασµούς που εντάχθηκαν
στον Ε.Φ.Κ.Α..
-Αυτοτελώς απασχολούµενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελµα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.
-Ελεύθεροι επαγγελµατίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο
επάγγελµα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
-Αγρότες: Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση και
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υπάγονται
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, µε εξαίρεση τους εκµεταλλευτές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τους εργάτες γης που αµείβονται
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µε εργόσηµο, τους επαγγελµατοβιοτέχνες που υπάγονται στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ µε εισοδηµατικά – πληθυσµιακά κριτήρια και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4387/2016
και προσθήκη νέων άρθρων 5Α και 5Β
Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται νέα παράγραφος 5 στο ίδιο άρθρο
και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον
ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 5Α
και 5Β του ν. 4387/2016 διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης
παροχών υπαλλήλων Δηµοσίου
1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε
20% επί των συνταξίµων µηνιαίων αποδοχών των προσώπων της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και κατανέµεται
κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε
βάρος του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. α) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και
των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων
(6.500) ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο από την 1η.1.2023 έως
31.12.2024 κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής
του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραµένει στα
επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής το
ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται
κατ’έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα, που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’ 78), παραµένουν στο ύψος που προβλεπόταν µέχρι την 1η.1.2017.
3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για τις προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονοµικών ως αρµόδιος για την έκδοση αποφάσεων επί συνταξιοδοτικών θεµάτων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.), νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, διατηρούµενης της συναρµοδιότητας του Υπουργού
Οικονοµικών επί θεµάτων εφαρµογής µισθολογικών διατάξεων
επί συνταξιούχων του Δηµοσίου.
Άρθρο 5Α
Ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών µελών
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς
και µετακλητών υπαλλήλων
1. Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι
βουλευτές, καθώς και οι διοριζόµενοι σε οιαδήποτε θέση µετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, από την ηµεροµηνία διορισµού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο
υπάγονταν πριν από τον διορισµό τους. Ο σχετικός χρόνος
ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.

2. α) Για την ασφάλισή τους, και για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης βάσει του προγενέστερου
καθεστώτος, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές:
αα) για κύρια ασφάλιση, µηνιαία εισφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5,
αβ) για υγειονοµική περίθαλψη, µηνιαία εισφορά σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 41,
αγ) για επικουρική ασφάλιση, µηνιαία εισφορά εµµίσθων
ασφαλισµένων βάσει του άρθρου 97,
αδ) για εφάπαξ παροχή, µηνιαία εισφορά εµµίσθων ασφαλισµένων βάσει του άρθρου 35.
β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των
συνταξίµων µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται για
τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
Η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και η εργοδοτική εισφορά, όπου προβλέπεται, το αρµόδιο
Υπουργείο για τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς
ή τον φορέα στον οποίο γίνεται ο διορισµός για τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Η εισφορά ασφαλισµένου παρακρατείται από τον εργοδότη,
και αποδίδεται µε την εργοδοτική εισφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω θεωρείται εισφορά µισθωτού για την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 17 και 36.
3. Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαµβάνονται φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόµενες για τους φορείς
αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.
4. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά το αµέσως προηγούµενο πριν τον διορισµό τους δωδεκάµηνο δεν υπάγονταν
στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της ηµεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), και για
επικουρική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.
5. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι συνταξιούχοι από
ίδιο δικαίωµα, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια
σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
6. Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται στα
πρόσωπα της παραγράφου 1 που διορίζονται από την 1η.7.2019.
Σε περίπτωση που από την αναδροµική εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, το επιπλέον
ποσό που έχει καταβληθεί συµψηφίζεται, µέχρι εξάλειψής του,
µε µελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλείται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ίσες
µε τον αριθµό των µηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά,
χωρίς την επιβολή προστίµων καθυστέρησης εξόφλησης.
7. Στις ανωτέρω ρυθµίσεις µπορούν να υπαχθούν και πρόσωπα της παραγράφου 1 που έχουν διοριστεί µέχρι 30.6.2019
και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις ρυθµίσεις
του παρόντος από την 1η.7.2019.
Άρθρο 5Β
Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού εµπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της περίπτωσης στ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, µε την επιφύλαξη της ειδικής δικαιοδοσίας του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Συντάγµατος. Καµιά διάταξη του
νόµου αυτού δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αφαιρεί ή θίγει τη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την
απονοµή συντάξεων στους δηµόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει,
καταργείται.»
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Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4387/2016
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ο πίνακας
των ποσοστών αναπλήρωσης αριθµείται σε πίνακα 1, αντικαθίσταται το εδάφιο πριν τον πίνακα 1, προστίθενται νέο εδάφιο και
πίνακας 2 και το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και οι
στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που
προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2,
τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 και τα κατ’
έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωµατώνεται στην παράγραφο 5, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2. α. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος
όρος µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια
του ασφαλιστικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως
το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών διά
του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται
υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό
έτος, προσαυξανόµενες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210),
είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόµενα σε
αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν.
612/1977 (Α’ 164) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε
αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις του ν.
2084/1992 (Α’ 165), ως συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων θα
υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των τριάντα πέντε (35)
ετών λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον
ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό - εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία
εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα
ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης
των προσώπων των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, µέσος όρος των
µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση
τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης
του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως
συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1η.1.2002 µέχρι
την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού
του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των
συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως
συντάξιµος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και
µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από την 1η.1.2021, αν δεν
προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος
προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος),
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τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 µέχρι την έναρξη
καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων
αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος)
και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
4.α. Η αναπροσαρµογή των συνταξίµων αποδοχών, για το διάστηµα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη µεταβολή του µέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2025 και εφεξής διενεργείται µε βάση τον δείκτη
µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και η διαδικασία της εφαρµογής του δείκτη µεταβολής µισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρµογή των συνταξίµων
αποδοχών.
5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης
υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το
ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται
στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται
στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους
περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 1:

Από την 1η.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:
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Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης,
όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιµων αποδοχών,
όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, κατά την ηµεροµηνία
ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της
αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το
άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους. Αν οι συντάξεις
προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να
καταβάλλει αυτές χωριστά.
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)
και της παραγράφου 5 του άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέµπει σε αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
6.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος
3, η υφιστάµενη παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
αναριθµείται σε 4 και τροποποιείται, και η υφιστάµενη παράγραφος 4 αναριθµείται σε 5. Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αναπροσαρµογή συντάξεωνπροστασία καταβαλλόµενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων
των επόµενων παραγράφων.
β. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για
τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη
ο συντάξιµος µισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρµογής
των συντάξιµων αποδοχών του Δηµοσίου, που ίσχυαν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
2. α. Μέχρι τις 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες
διατάξεις. Ειδικά ο υπολογισµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80), όπως ισχύει.
β. Από την 1η.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο
κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4.
γ. Αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο
από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1η.1.2019, κατά
το ένα πέµπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε
(5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β’ και γ’
αποτυπώνονται από την 1η.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.
3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεµηθεί ή
εκκρεµεί η απονοµή τους µετά την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τα ποσοστά ανα-

πλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από
την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη
σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι µικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους σύµφωνα µε τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8,
το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
β.α) Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεµηθεί ή εκκρεµεί η
απονοµή τους πριν την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016 και
έχουν επανυπολογισθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
υπολογίζονται εκ νέου από 1η.10.2019 σύµφωνα µε τα ποσοστά
αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.β) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του
άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και
µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή
των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.
β.γ) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του
άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά
µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου
5 του άρθρου 8 και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά
το ένα πέµπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για
την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεµβρίου
2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεµβρίου
2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει
είναι µικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από
τον επανυπολογισµό της σύνταξης µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει µε
βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5
του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συµψηφίζεται κατ’
έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή της µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
γ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις α’ και β’
αποτυπώνονται από την 1η.1.2020 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.
4. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την
1η.1.2023 κατ’ έτος, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισµα του ετήσιου ποσοστού
µεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους
διαιρούµενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή.
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου
µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό
από τον οριζόµενο στην περίπτωση α’ ή µε βάση τις ισχύουσες
κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.
5. Από την 1η.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή παρακολούθηση της
εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο
ανακαθορίζονται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το
ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική
και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµενο έως το έτος 2060,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το 2009.»
Άρθρο 26
Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
1α. Η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται βάσει των
διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης εξετάζεται από την αρµόδια υπηρεσία του φορέα ή τοµέα ή κλάδου ή λογαριασµού, στην
οποία ασφαλισµένοι υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης,
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού φορέα.
Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων µε
τις οποίες θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα καθορίζεται ως
ακολούθως:
Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισµούς, δικαιούνται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις του
ενταχθέντα φορέα ή τοµέα ή κλάδου ή λογαριασµού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας
ή απασχόλησης, εφόσον πραγµατοποίησαν στην ασφάλισή του:
αα) χίλιες (1.000) ηµέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες
τριακόσιες (300) ηµέρες την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της ασφάλισης για την κρίση του δικαιώµατος σε σύνταξη λόγω γήρατος.
αβ) εξακόσιες (600) ηµέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη
διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
β. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1α’ ή σε περίπτωση που πληρούνται, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα ή τοµέα
ή κλάδου ή λογαριασµού όπου υπάγονταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, δικαιούνται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της
δραστηριότητας στην οποία πραγµατοποίησαν τις περισσότερες
ηµέρες ασφάλισης, στην οποία δεν περιλαµβάνεται η τελευταία,
εφόσον:
βα) έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος ή είναι ανάπηρα µε το ποσοστό αναπηρίας που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία του φορέα που υπάγονταν κατά
τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης και
ββ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νοµοθεσία του φορέα της δραστηριότητας που διένυσαν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
γ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην
οποία πραγµατοποίησαν τις περισσότερες ηµέρες ασφάλισης,
σύµφωνα µε την περίπτωση 1β’ τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωµα
κρίνεται µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της
δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθµού
ηµερών ασφάλισης.
δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία κάποιου από τους
ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή τοµέα
ή κλάδου ή λογαριασµού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, τότε η
αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
ε. Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των
ανωτέρω προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1
λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούµενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (ήτοι χιλίων (1.000) ηµερών
ασφάλισης), καθώς και των εξακοσίων (600) ηµερών ασφάλισης,
δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρµόδιο ενταχθέντα φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό.
στ. Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού
ασφαλιστικού δεσµού, στη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας σε
δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαµβάνονται υπόψη για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα
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7, 8 και 28 µε βάση τον συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην
ασφάλιση όλων των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών.
Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός φορείς, αξιοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36Α.
3. Ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισµό
του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπό την
προϋπόθεση ότι µετά την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τοµέα, κλάδου και
λογαριασµού που δεν επιθυµεί την προσµέτρηση του χρόνου
του. Δεν είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου
που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου
και λογαριασµού.
4. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος
ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς έως
31.12.2016, ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο
ασφάλισης που επιθυµεί να συνυπολογίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
5. Στα πρόσωπα που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
λόγω γήρατος µε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη ασφάλισης
στο εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας, µε συνυπολογισµό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. του τελευταίου φορέα ή τοµέα ή κλάδου ή
λογαριασµού στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισµένος, χωρίς να
εξετάζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.
6. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο
Δηµόσιο πριν την 1η.1.1983 και έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο
ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα
εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την
13η.5.2016, εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 1405/1983
(Α’ 180).
β. Από 13.5.2016 εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα άρθρα 1
έως 6 του ν. 1405/1983, µόνο για τα πρόσωπα για τα οποία δεν
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο
Δηµόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισµού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον
υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης µετά τις 13.5.2016.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον
υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης µετά τις 13.5.2016.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της 13ης.5.2016
και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για
πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης µετά τις
13.05.2016, παραµένουν ισχυρές, µε την επιφύλαξη του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).
7. Για τους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλεται µία αίτηση χορήγησης
εφάπαξ παροχής στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην
οποία υπάγεται ο ασφαλισµένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης
ή την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί
σε όλους τους ενταχθέντες φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ν.
4387/2016.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί
πριν την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από την αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
8. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
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11 του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αµφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις
υπαλλήλων ή λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς και στρατιωτικών
εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.
10.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν
από τις 13.05.2016, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 4202/1961 (Α’ 175), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους
µε τον ν. 4387/2016.
β. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου και εφεξής, καθώς και για όσες εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, των οποίων τα οικονοµικά αποτελέσµατα ανατρέχουν στην ηµεροµηνία της αρχικής
αίτησης συνταξιοδότησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισµένου, µε
έναρξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων από την έναρξη ισχύος
του νόµου.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στον
κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..»
Άρθρο 27
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α.,
οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι
ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται
µειωµένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει
ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή
αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.,
αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την
1η.3.2022 και εφεξής.
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα
ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία
συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το
άρθρο 20 του ν. 4387/ 2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες
αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
από την 1η.3.2021.
β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συµπεριλαµβάνονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68)
όπως ισχύει, και το επίδοµα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του συνταξιούχου
καταβάλλονται για τον µισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς
απασχολούµενο ή ελεύθερο επαγγελµατία ή υπαγόµενο στη
ασφάλιση του ΟΓΑ, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του
Δηµοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν δραστηριότητα

για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.
4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν µειώνεται το
ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση
υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’
176).
γ. Των συνταξιούχων µε βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις
διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν.
δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’
210).
ε. Όσων λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή το αντίστοιχο
επίδοµα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).
στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές
και έως τη συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δηµοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από απασχόληση στον αγροτικό
τοµέα ως αγροτών, µελισσοκόµων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων
και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.
5. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει µισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής
του. Για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια
σύνταξη ποσό, που προκύπτει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιµες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και µόνο
για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για
την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει µε βάση
τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης και µόνο για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης µετά τη συνταξιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούµενους συνταξιούχους κατά την
12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούµενοι χωρίς διακοπή
και µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όλος ο
χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή µέρος αυτού αξιοποιείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες
διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον
φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό
σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου µε το ύψος δώδεκα (12)
µηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί µε παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από την κύρια σύνταξη
και για την επικουρική σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος
νόµου. Άλλως εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α’
90).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προυποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων µεταξύ του ΣΕΠΕ και του
e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 28
Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού,
οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται
ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, τον χρόνο
ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων αποδοχών
του πίνακα 1 και 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου λαµβάνονται υπόψη:
α. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
Ο µέσος όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών
που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων
αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού βίου του.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ ο µέσος
όρος του µηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήµατος, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
Το µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα υπολογίζεται ως εξής:
i. Για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016 το ποσό που θα
αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν
ως µηνιαία εισφορά, το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για
κάθε µήνα ασφάλισης διά του συντελεστή 0,20.
Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται µε αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάµενοι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή κοινωνικοί
πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταµείων και η ασφαλιστική εισφοράόπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
ii. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η.1.2017 έως 31.12.2018
το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 39 και 40 κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα.
iii. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η.1.2019 το ποσό που
προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της µηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί χωρίς τις µειώσεις
του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν.
3655/2008 (Α’ 58) διά του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019
εφαρµόζεται ο συντελεστής 0,18, για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό
διάστηµα από την 1η.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρµόζεται ο συντελεστής 0,195.
3. Οι συντάξιµες αποδοχές των ασφαλισµένων για κάθε ηµερολογιακό έτος που προκύπτουν µε βάση τον υπολογισµό των
περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 προσαυξάνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4
του άρθρου 8.
4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τον ν.
612/1977 (Α’ 164), είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε µε βάση τον ν. 2084/1992
(Α’ 165), ως συντάξιµες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των τριάντα πέντε (35) ετών, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
5. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την
1η.1.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισµένου, αλλά
έως την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά
του συντελεστή 0,20.
6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά
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ύστερα από εξαγορά, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζονται:
α. Για τους µισθωτούς οι µηνιαίες αποδοχές επί των οποίων
καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς του αναγνωριζόµενου χρόνου.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ το ποσό,
που αντιστοιχεί στο ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς
που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον
υπολογισµό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
7. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη οι υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος
άρθρου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται
ως συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1η.1.2002
και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον
υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος
ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής
ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το
πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση
έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης µε έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης
(πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή
άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών
από την 1η.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε
για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την
1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα
(10) ετών ασφάλισης.
8. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης
διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών, ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές προκειµένου για το
χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2458/1997 (Α’
15) ορίζεται το 70% του προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού.
9. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων που είχαν διατελέσει Δήµαρχοι,
Πρόεδροι Κοινότητας ή Νοµάρχες προ του 2002, ως συντάξιµες
αποδοχές λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν µέχρι 31.12.2014,
αλλά δεν καταβάλλεται η σύνταξη/χορηγία διότι δεν έχει συµπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση ηλικιακό όριο, οι συντάξεις
αυτές υπολογίζονται εκ νέου σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4387/2016. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης, ως συντάξιµες
απoδοχές λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση προσκόµισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιµες αποδοχές διαµορφώνονται
αποδεδειγµένα υψηλότερες λαµβάνονται υπόψη αυτές για τον
υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης.
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4ε της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθενται δύο
εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο
αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση
συνταξιοδότησης. Το δικαίωµα συνταξιοδότησης κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της
νέας αίτησης».
11. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από
13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), του άρθρου 64
του ν. 2676/1999 (Α’ 1), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του
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ν. 2084/1992, της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του α.ν.
1846/1951 (Α’ 179), το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 23 του π.δ.
913/1978 (Α’ 220), της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του π.δ.
284/1974 (Α’ 101), της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Υ.Α.
Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β’329), της παραγράφου 8α του
άρθρου 46 του β.δ. 29/5/25.6.58 (Α’ 96), της παραγράφου 2 του
άρθρου 17 του π.δ. 419/1983 (Α’ 154), του άρθρου 17 του π.δ.
419/1980 (Α’ 11), του άρθρου της 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο.
(77/1933), της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18
της Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β’ 503), της Υ.Α. Φ.43/
οικ.1135/1988 (Β’ 404), του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α’
239), της Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β’ 228), της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) σε συνδυασµό µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), της
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005 (Α` 316), του
άρθρου 9 του π.δ. 116/ 1988 (Α’ 48), του άρθρου 6 του β.δ.
5/1955 (Α’ 18), των άρθρων 97 και 110 του π.δ. 668/1981 (Α’ 167),
του άρθρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α’ 146) και του άρθρου 14 της
Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β’ 1028).»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος
3, η παράγραφος 3 αναριθµείται σε 4 και το άρθρο 33 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ,
αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12,
βάσει των ειδικότερων ρυθµίσεων της επόµενης παραγράφου.
2. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου
αυτού, συντάξεων, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη
ο συντάξιµος µισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιµος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά,
αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιµή τους
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιµος µισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιµές
µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµογής των συντάξεων
όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα εφαρµογής της διάταξης αυτής.
3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται
από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεµηθεί ή εκκρεµεί η απονοµή τους
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ
νέου σύµφωνα µε τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των
συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι µικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τον
πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο
ως προσωπική διαφορά.
β.α. Οι κύριες συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ,
που έχουν απονεµηθεί ή εκκρεµεί η απονοµή τους πριν την
έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ
νέου από την 1η.10.2019 σύµφωνα µε τα ποσοστά αναπλήρωσης
του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.β. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του

άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και
µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή
των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
β.γ. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του
άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά
µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται
κατά το ένα πέµπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η
Δεκεµβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η
Δεκεµβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά
που προκύπτει είναι µικρότερη από την προσωπική διαφορά που
προέκυπτε από τον επανυπολογισµό της σύνταξης µε βάση τα
ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς
που προκύπτει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1
της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών
συµψηφίζεται κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή της µε
την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του
άρθρου 8.
4. 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 30
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης
1. Από την 1η.1.2020 χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για
τους ασφαλισµένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και
λογαριασµούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για
τους µισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις.
β. Ο λογιζόµενος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας των πολιτικών
και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
γ. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του ν.
2084/1992 (Α’ 165), της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011
(Α’ 170), του άρθρου 6 παράγραφος 12 και του άρθρου 17 του
ν. 3865/2010 (Α’ 120), καθώς και ο χρόνος άσκησης δικηγορίας
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 1090/1980 (Α’ 263).
Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών αυτών χρόνων
ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου πλασµατικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς
ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του
ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απασχόλησης
πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί
η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προσαυξανόµενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην
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παράγραφο 4 του άρθρου 8.
Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελµατία, αυτοτελώς απασχολούµενου ή ενός από τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ, για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισµένος κατά
το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε
παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τον εκάστοτε προβλεπόµενο τόκο καθυστέρησης.
Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή
προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από
τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο
του ποσού της σύνταξης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι ασφαλισµένοι
που συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), έχουν δικαίωµα να αναγνωρίζουν τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40
και 41 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170).
δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, καθώς και
ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.
Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την
πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Η αναγνώριση του χρόνου της παραγράφου 5 του άρθρου 53
του ν. 3518/2006 (Α’ 272) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόµενο χρόνο την προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική
εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισµένος κατά το έτος
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία καταβολής της ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
ρύθµισης.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2.
2. Κάθε ασφαλισµένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να έχει την
ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να
συνεχίσει την ασφάλισή του στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 18 και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί
στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισµένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον κλάδο του τελευταίου εντασσόµενου
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα
πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση
των εντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και συνεχίζουν
αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α.
3. α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης µέχρι τις 31.12.2016 προσώπων
που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόµενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, λόγω
απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, και συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται στην
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας,
λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές
ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.
αβ) Από την ηµεροµηνία διαπίστωσης από τα αρµόδια όργανα
της µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων υπαγωγής και
συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται υπο-
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χρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών βάσει της ασκούµενης
δραστηριότητας ή της ιδιότητας.
αγ) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η διαπίστωση της µη
συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων υπαγωγής έχει γίνει
µέχρι τις 31.12.2019, τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω εδάφιο
εφαρµόζονται από την 1η.1.2020.
β) Τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ δεν εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις ασφαλισµένων για τους οποίους έχει χωρήσει λανθασµένη υπαγωγή στην ασφάλιση από την 1η.1.2017 και εφεξής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το
άρθρο 3 του ν. 1358/1983 (Α’ 64), το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010
(Α’ 115), καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.»
Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή
1. Από την 1η.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που
είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαχθεί στην
ασφάλιση των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 37
του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 76, καθώς και όσοι, σύµφωνα µε την περίπτωση β’
της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) όπως
αντικαθίσταται µε το άρθρο 76, αναλαµβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεµελίωναν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών.
2. Από 1η.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του νόµου αυτού,
σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου
36 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 75, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών
αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
για τους µέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισµένους µισθωτούς. Το
ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των µέχρι τις
31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, προσδιορίζονται σύµφωνα
µε τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε
εξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του πρώην ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών
υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια
σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από την
1η.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από την 1η.1.1993
και εφεξής µισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο
επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως
αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38.
γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών
και όλων των πριν και µετά την 1η.1.1993 ασφαλισµένων, έµµισθων δικηγόρων, µισθωτών µηχανικών και υγειονοµικών των οικείων τοµέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α..
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Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι ανωτέρω ασφαλισµένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε τρείς (3)
ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

γα. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους
σε µία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη
σε µία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος
δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά
στην πρώτη.
γβ. Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H
αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση, όµως η µετάταξη από
κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία
και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν
να υπαχθούν από την 1η.7.2020.»
γγ. Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιµερίζονται κατά 50% για
τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισµένο.
γδ. Από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των
ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη
τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από την 1η.1.2025
και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
δ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων, τα
οποία από την 1η.1.2021 ασφαλίζονται προαιρετικά στον Κλάδο
Εφάπαξ Παροχών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 76.
Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς των προαιρετικά ασφαλισµένων
µισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38.
Οι προαιρετικά ασφαλισµένοι, αυτοτελώς απασχολούµενοι,
ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ και έµµισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές βάσει του ανωτέρω Πίνακα.
3.α. Η εφάπαξ παροχή απονέµεται εφόσον ο ασφαλισµένος
έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Αν ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη από ταµείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέµεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο
ασφαλισµένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
Οι καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων, κλάδων ή λογαριασµών του άρθρου 75, από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούµενη
συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης καταργούνται.
Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, κρίνονται
ως προς τις προϋποθέσεις απονοµής βάσει των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
β. Δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισµένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι:
αα) Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα µε το ποσοστό
του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.
αβ) Οι γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα µε το ποσοστό του κληρονοµικού τους δικαιώµατος, εφόσον δεν υπάρχουν τα πρόσωπα
της ανωτέρω υποπερίπτωσης.
αγ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή
χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κληρονοµικής διαδοχής.
γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου µετά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου, είτε πριν είτε µετά από την έκδοση της
συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί κληρονοµικής διαδοχής.
δ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής και κάθε
αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από 13.5.2016 το ποσό της εφάπαξ παροχής µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 9, ισούται µε το άθροισµα
του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη
ασφάλισης µέχρι την 31η.12.2013 και του τµήµατος της εφάπαξ
παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1η.1.2014 και
εφεξής.
α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την
31η.12.2013:
αα. Για τους µισθωτούς:
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών,
η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εξήντα τοις
εκατό (60%) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες
κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθµού των
ετών ασφάλισης έως και την 31η.12.2013, µε ακρίβεια δεύτερου
δεκαδικού ψηφίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013,
εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα
αδείας.
Ο ως άνω µέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα,
ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά
το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούµενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο
σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν µπορεί να είναι µικρότερος από
ένα (1).
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή
µε σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα και κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%).
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούµενος εφάπαξ παροχής έχει µισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισµό
του µέσου όρου πενταετίας θα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
της πενταετίας οµοιοβάθµου του ή ασφαλισµένου µε τα ίδια έτη
ασφάλισης. Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός πενταετίας, ο
υπολογισµός γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
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που έχει πραγµατοποιηθεί.
Ειδικά για τους ασφαλισµένους του πρ. Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1η.1.2014 έως τις 13.5.2016,
ως αποδοχές για τον υπολογισµό του τµήµατος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που
έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από
την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταµείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών
και αδείας.
Για τον υπολογισµό του τµήµατος της εφάπαξ παροχής των
ασφαλισµένων του πρ. Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων
Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό
αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκµαρτών συντάξιµων
αποδοχών. Οι τεκµαρτές συντάξιµες αποδοχές προσδιορίζονται
µε τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και τις 31.12.2013, οι
οποίες αναπροσαρµόζονται µε το επιτόκιο επιστροφής εισφορών
όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) και στην υπουργική απόφαση
Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β’ 1772), όπως ισχύουν. Ο µέσος
όρος των τεκµαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Σε περίπτωση
που δεν συµπληρώνεται εικοσαετής ασφάλιση για χορήγηση
εφάπαξ, για τον υπολογισµό θα χρησιµοποιείται ο πραγµατικός
χρόνος ασφάλισης εντός του διαστήµατος 1994-2013.
Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης, ο ως άνω µέσος όρος
προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
εφαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά το καταληκτικό της ανωτέρω εικοσαετίας, έως και το προηγούµενο έτος της αποχώρησης από την εργασία. Ο σωρευµένος συντελεστής που
προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).
αβ. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους 4%,
η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εξήντα τοις
εκατό (60%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και
τις 31.12.2013, µε ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό
(60%) αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%).
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής νοείται
ο µέσος όρος των τιµών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των
οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου,
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι
εν λόγω τιµές είχαν διαµορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.
Ο ως άνω µέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα,
ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής εφαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούµενο έτος
της αποχώρησης από το επάγγελµα ή την εργασία. Ο σωρευµένος
συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4
του άρθρου 8 δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ύστερα από οικονοµική έκθεση, καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούµενους η
εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα που απαιτείται για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
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β. Για τον χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιείται από την
1η.1.2014 και εφεξής:
Για τους µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµενους το τµήµα
της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από την
1η.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από την 1η.1.2014 και
εφεξής για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Με
βάση την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό της εφάπαξ παροχής
ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία των εισφορών κατά την ηµεροµηνία αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει µε το
πλασµατικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την
ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των
ασφαλισµένων.
γ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’
ισχύουν τα εξής:
Το τµήµα της απονεµόµενης εφάπαξ παροχής για τα έτη
ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας βάσης
υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του ετήσιου πλασµατικού
ποσοστού επιστροφής.
Για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1η.1.2014
το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο τµήµατα και
προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.
5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελµα από
την 1η.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισµού της παροχής
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.
6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή µε το καθεστώς
του ν. 103/1975 (Α’ 167) για χρόνους ασφάλισης µέχρι
31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισµένους στο καθεστώς του ν. 103/1975, µετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τοµέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος
ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες
ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4α, για όλο τον χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί
από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ’ αναλογία
από το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός του
ν. 103/1975
(Α’ 167) και στον οποίο ήταν ασφαλισµένος ο
υπάλληλος στις 31.12.2005 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή σε περίπτωση µετάταξης/ µεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστηµα ασφάλισης έως 31.12.2013
σε οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας
που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα από την 1η.1.2014 και εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται από τον οικείο φορέα
µε βάση τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων
του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 για την καταβολή του
αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά
το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο τηρείτο ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω
ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλήλων στο Δηµόσιο και σε καµία περίπτωση
από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία,
εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστηκαν σε ταµείο,
τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας ή σε περίπτωση θανάτου
αυτών στους δικαιούχους τους, επιστρέφονται οι ατοµικές τους
εισφορές, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή
τους, η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
9 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) και την υπουργική απόφαση
Φ.80000/οικ.26625/1319/ 17.11.2006 (Β’ 1772), όπως ισχύουν. Για
επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµάτων από την 1η.1.2014
και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη
συσσωρευµένη αξία των εισφορών στην ατοµική µερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη γενική ή
ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµοθεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παράγραφος 3 του άρθρου 220 του
ν. 4281/2014 (Α’ 160)
καταργείται από τότε που άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος
(Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και τους µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυ-
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τικού και Αεροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί», καταβάλλεται, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31η.12.2014
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των
Ταµείων και των Ειδικών Λογαριασµών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση µετά την
1η.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για τον µεν χρόνο µετοχικής
σχέσης έως την 31η.12.2014, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λογαριασµών, για τον
δε χρόνο µετοχικής σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε την τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά το
µαθηµατικό τύπο της παραγράφου 4γ.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ απόλυτη προτεραιότητα: α)
στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή
άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το
οποίο αποδεικνύεται µε γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόµιµοι κηδεµόνες ατόµων που
έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδεικνύεται µε γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που
συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α’ 164)
είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και
ισχύουν κάθε φορά ή µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα
πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α’ 210) είτε µε
βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές όπως ισχύουν
κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαµβάνουν επίδοµα
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68).
Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εµπίπτουν στις ως άνω
περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου
εφάπαξ παροχής και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στην/στον σύζυγο και στα τέκνα αυτού.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα που προκύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 32
Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου 36Α
στον ν. 4387/2016
Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προστίθεται
άρθρο 36Α ως εξής:
«Άρθρο 36
Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης
και τρόπος υπολογισµού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης
1. Οι ασφαλισµένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα
δύο ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες, µισθωτού
ή αυτοτελώς απασχολούµενου ή ελεύθερου επαγγελµατία ή
ασφαλισµένου στον πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούµενη επαγγελµατική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα :
α) Σε περιπτώσεις µισθωτών που πραγµατοποιούν παράλληλα
περισσότερες της µίας µισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε µισθωτή απασχόληση
οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38
και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική
εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρµόζεται
χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, για όσους
υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή
εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε µισθωτή
απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1
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του άρθρου 97 ή οι εισφορές µισθωτών του άρθρου 35, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουµένων που παράλληλα
ασκούν και ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται µε ελεύθερη επιλογή του
ασφαλισµένου µία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις
προβλεπόµενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
39.
Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουµένων που παράλληλα
ασκούν και ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται µε ελεύθερη επιλογή του
ασφαλισµένου µία ασφαλιστική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης από τις προβλεπόµενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της
παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοίχως,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισµένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ
παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, µε ελεύθερη επιλογή του
ασφαλισµένου, µία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης
από τις προβλεπόµενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 97 σύµφωνα µε τη παράγραφο 4 του
άρθρου 97 και µία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις
προβλεπόµενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα
οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας είτε
έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναµικότητας έως και πέντε (5) δωµατίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυµάτων τα οποία
λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, είτε έχουν
υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναµικότητας από 6 έως και 10 δωµατίων σε όλη την Επικράτεια, που
είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή
του ασφαλισµένου µία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόµενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
γ) Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας
σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38,
ως µηναία εισφορά µισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή
επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της υγειονοµικής περίθαλψης υποχρεωτικά
η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως µηναία εισφορά µισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
i. Η ανωτέρω συνολική µηνιαία εισφορά µισθωτού και εργοδότη
για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους µισθωτούς
που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ.
Η ανωτέρω εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 41 για τους
µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους
ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ.
Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του
άρθρου 38, ως µηνιαία εισφορά µισθωτού και εργοδότη και κατά
τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του
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ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου
1 του άρθρου 39 για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή της παραγράφου 1
του άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισµένο.
Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης της
παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως µηναία εισφορά µισθωτού και
εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους µισθωτούς που
παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή
της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους του
πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισµένο.
Για τον υπολογισµό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης
του άρθρου 38 και υγειονοµικής περίθαλψης του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές µηνιαίες εισφορές µισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές µισθωτού
και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόµατος αδείας των µισθωτών.
ii. Ειδικά για τους µισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για
πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες, η ανωτέρω συνολική µηνιαία εισφορά µισθωτού και
εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονοµική περίθαλψη του άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται
αντιστοίχως και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της προηγούµενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής
κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41. Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει για πέντε (5) έτη
από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλµατος, κατόπιν υποβολής
σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήµατος αυτού είναι δυνατή
µόνο µία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω
ευεργετήµατος. Η δυνατότητα καταβολής της ανωτέρω µειωµένης εισφοράς δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται.
iii. Οι µισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς
απασχολούµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή σε επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να
επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία
εισφορών κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για
τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για
τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν την οποία υποχρεωτικά υπάγονται σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις i) και ii) της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και αντίστοιχα η παράγραφος 2 του
άρθρου 40, σχετικά µε τη διαδικασία και την υποβολή της αίτησης
επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρµόζονται και
στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του
άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε
ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισµένο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης των
παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα.
iv. Μισθωτοί που παράλληλα αµείβονται µε δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν µισθωτή εργασία ή σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα κατά την
έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
εφαρµόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του
άρθρου 38.
v. Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης καταβάλλεται για τις εισφορές της
επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της
παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως µηναία εισφορά µισθωτού και
εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού
της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρα-
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γράφου 3 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισµένο. Οι ασφαλισµένοι αυτοί
διατηρούν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που
η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά
από τον
ασφαλισµένο.
Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς
εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά µισθωτών του άρθρου 35, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα
ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν
είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης
ασφαλιστικής κατηγορίας της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλεται η
διαφορά από τον ασφαλισµένο. Οι ασφαλισµένοι αυτοί διατηρούν
την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία εισφορών εφάπαξ παροχής, σύµφωνα µε
τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε
περίπτωση που η συνολική εισφορά µισθωτών του άρθρου 35
υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής
κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον
ασφαλισµένο.
vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις των υποπεριπτώσεων i έως v της
περίπτωσης γ’ εφαρµόζονται και για τους δικηγόρους µε έµµισθη
εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά
η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύµφωνα µε την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρου 97 και
για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35,
σύµφωνα µε την ειδική διάταξη της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
2. Οι ασφαλισµένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονοµική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τοµέα που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν την
ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38.
3. α. Ασφαλισµένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του
ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς για την αυτή
απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 38
ασφαλιστικές εισφορές.
β. Οι παλαιοί ασφαλισµένοι κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 2084/1992, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωµα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 38.
4. α. Τα ανωτέρω οριζόµενα στη παράγραφο 3, εφαρµόζονται
αντίστοιχα για την υγειονοµική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β καταλαµβάνει και τους νέους ασφαλισµένους κατά
την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992.
β. Σε περίπτωση µισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται
ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ µόνο οι
προβλεπόµενες για τους µισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη µισθωτή εργασία
ή την έµµισθη εντολή, καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του
ελεύθερου επαγγελµατία και υπέρ του Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ.
5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονοµική περίθαλψη αφενός σε εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα,
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κλάδο ή λογαριασµό και αφετέρου σε µη εντασσόµενο στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό, ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή
του για υγειονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.
6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα
της παραγράφου 1α. του άρθρου 4 του
ν. 4387/2016.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 36Α
Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης
και τρόπος υπολογισµού της σύνταξης
1. Χρονικά διαστήµατα παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας
ασφάλισης.
2. Χρονικά διαστήµατα παράλληλης απασχόλησης µετά την
1η.1.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της µιας
ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης
για κύρια σύνταξη.
3. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονοµής κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστηµα που έχει διανυθεί µετά την 1η.1.2017
και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσµετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισµένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεµελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται
ως ακολούθως:
Χρόνος ασφάλισης µε τον οποίο θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό
δικαίωµα, καθώς και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από
την 1η.1.2017 και εντεύθεν, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του παρόντος.
Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί
υπόψη για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον
εισφορά, η οποία υπολογίζεται µε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης
0,075% για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επί πλέον εισφοράς.
β. Για τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα, του ν. 4387/2016, όπως
ισχύει.
5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν.
1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφοι
1-3 του ν. 148/1975 και συµπληρώθηκε στις παραγραφους 2 και
3 περίπτωση δ’ µε το άρθρο 2 του ν. 1282/1982, και µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και µε
τις διατάξεις του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει,
προσαξαύνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για
κάθε έτος µετά το τεσσαρακοστό πέµπτο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
ανωτέρω διατάξεων.»
Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4387/2016
Το υπό γ) στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν.
4387/2016 τροποποιείται, το υπό δ) στοιχείο της ίδιας παραγράφου καταργείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν.
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4387/2016 τροποποιείται. Το άρθρο 37 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων.
2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων του ιδιωτικού τοµέα καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’ αναλογία των
προβλεπόµενων στα άρθρα 38, 39 και 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόµενου - εργοδότη στο ύψος που έχει διαµορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο
υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοζόµενων κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως εξ
ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη
στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί, υπολογιζόµενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειµένου περί αυτοτελώς απασχολούµενων, ελευθέρων
επαγγελµατιών και των υπαγόµενων προσώπων στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται µηνιαία εισφορά σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39
και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος.
Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους
βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 4 του ν.
4488/2017 (Α’ 137) καταβάλλουν µηνιαία εισφορά σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39
του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει µηνιαίως εξ ολοκλήρου το
σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί.
3. Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και
τα υπαγόµενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ µπορούν
να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν
υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισµένου προς
τον φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992
(Α’ 165),
41 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), 22 παράγραφος 1 του ν. 1654/1986
(Α’ 177), 26 παράγραφος 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), καθώς και
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.»
Άρθρο 34
Αντικατάσταση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) τροποποιούνται, η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9, όπως το τελευταίο τροποποιείται, και 10, αναριθµούνται σε 4, 5, 6, 7, 8, 9 αντίστοιχα και
προστίθεται νέα παράγραφος 10. Το άρθρο 38 του ν. 4387/2016
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Εισφορές µισθωτών και εργοδοτών
1. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου µισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων µε εξαίρεση τις κοινωνικού
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χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων,
θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανωτέρω ποσοστό κατανέµεται
κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε
βάρος των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων από την 1η.1.2017
και του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
Το ανωτέρω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς καταβάλλεται
µειωµένο για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσσονται στο
πρόγραµµα επιδότησης µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των
µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα ηλικίας έως εικοσιπέντε (25) ετών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.
4583/2018 (Α’ 212) και της αρίθµ. Δ.15/Δ’/3220/72/26.2.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών (Β’ 681).
2. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και των
εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’
έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους.
Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν
των ασφαλιστέων αποδοχών παραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των
ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης
ποσοστού 20%, επιµεριζόµενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη, διατηρούµενου σε ισχύ
του τεκµηρίου υπέρ της µισθωτής εργασίας της ρύθµισης του
άρθρου 2 παράγραφος 1 του α.ν. 1846/1951, για τις ακόλουθες,
ιδίως, κατηγορίες ασφαλισµένων:
α. Ασφαλισµένοι που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τοµέα
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως
έµµισθοι ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση.
β. Ασφαλισµένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτηµένη
εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική
ασφάλιση.
γ. Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή,
εντεταλµένου, διευθύνοντος ή συµπράττοντος συµβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισµού, εφόσον συνδέονται µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας για τις εισπραττόµενες αµοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνολικού ποσού των
αµοιβών.
δ. Πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη Διοικητικού Συµβουλίου
Α.Ε. και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές
όλων των νοµικών µορφών των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.
Ειδικά για τα ανωτέρω µέλη Διοικητικού Συµβουλίου Α.Ε., σε
περίπτωση που η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι
του βασικού µισθού µισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισµένος έχει
συµπληρώσει 25 ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς επί του βασικού
ποσού µισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά µήνα λαµβάνεται
το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του
ποσού εισφοράς επί του βασικού µισθού µισθωτού, πολλαπλασιαζόµενο επί 25.
ε. Μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν
αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής.
Ειδικά για τα ανωτέρω µέλη Διοικητικού Συµβουλίου αγροτικών συνεταιρισµών ή σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή
υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού µισθού µισθωτού
θεωρείται ότι ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει είκοσι πέντε
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(25) ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς επί του βασικού
ποσού µισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά µήνα λαµβάνεται
το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του
ποσού εισφοράς επί του βασικού µισθού µισθωτού, πολλαπλασιαζόµενο επί 25.
στ. Δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου
υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδηµα που
προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών.
ζ. Ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθωτοί, ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.
Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης
στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
η. Ασφαλισµένοι µισθωτοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονταν στην
ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Εηνµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καταργούµενης κάθε άλλης
διάταξης που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, για λογαριασµό του
οποίου οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις
υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις
περί εισφορών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Παραµένουν στο ύψος που προβλεπόταν µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, οι 23.10.2015 ασφαλιστικές εισφορές των
εργαζοµένων, που εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν
από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2311), καθώς και των εργαζοµένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α’
115), όπως ισχύει, καθώς και όσων για την απασχόλησή τους δεν
υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν
είτε αποκλειστικά και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε
εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο
ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
5. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων που υπάγονται ή
θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο
ΝΑΤ, υπολογίζονται µηνιαίως επί του βασικού µισθού που δεν
µπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόµενο στην
ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα συλλογική σύµβαση εργασίας του κλάδου, πλέον των επιδοµάτων που προβλέπονται στα
άρθρα 84 και 85 του π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται
ανά τρίµηνο.
6. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
ως ισχύει.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά µε τις
εισφορές των κατά την παράγραφο 4 εξαιρούµενων κατηγοριών
ασφαλισµένων, την ενσωµάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.
8. Από τις 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3
παράγραφος δ’, στο άρθρο 4 παράγραφος γ’ του ν.δ. 465/1941
(Α’ 301), στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 158/1946 (Α’ 318),
στο άρθρο 3 παράγραφος Γ’ του ν. 1872/1951 (Α’ 202), στο
άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση β’ του ν. 4041/1960 (Α’ 36),
στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α’ 192), στα άρθρα 11, 14 και
15 του
α.ν. 248/1967 (Α’ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του
ν. 1344/1973 (Α’ 36), στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του
ν.
1866/1989 (Α’ 222), στους ν. 248/1967, 1989/1991, καθώς και
στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται.
9. Από την 1η.7.2016 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ιδιω-
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τικό τοµέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µεταφέρονται αντιστοίχως και
αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασµούς των
δικαιούχων µισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και
του Δηµοσίου.
Από την 1η.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.
Για τον σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει
σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του
ν.
3655/2008 (Α’ 58) εφαρµόζονται στις ασφαλισµένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο.»
Άρθρο 35
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Εισφορές αυτοτελώς απασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών
1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε έξι (6)
ασφαλιστικές κατηγορίες, ως προς τις οποίες το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους
σε µία από τις 6 (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε
µία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη
πρώτη.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής
δύναται να υποβάλλεται και
ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να
υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όµως η µετάταξη
από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου
του επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει
υποχρεωτικά για όλο το επόµενο έτος από την υποβολή της αί-
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τησης.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν να
υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την
επιλεγείσα κατηγορία µέχρι 20 Μαρτίου 2020.
3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία
για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως προς την
οποία το ποσό της µηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί ως εµφαίνεται
στον κατωτέρω πίνακα:

4. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι για πέντε (5) έτη από
την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλµατος κατόπιν αιτήσεώς τους.
Χρήση του ευεργετήµατος αυτού είναι δυνατή µόνο µία φορά. Σε
περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήµατος. Η
δυνατότητα καταβολής µειωµένης εισφοράς έως και µιας πενταετίας των νέων επαγγελµατιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή
και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική
οφειλή και η χρήση του ευεργετήµατος των άρθρων 39 και 39Α
για τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας. Οι συνταξιούχοι που αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που δεν έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και µέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών,
είναι δυνατή η εφαρµογή των ανωτέρω από την 1η.1.2020 και για
όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται της συµπλήρωσης πέντε (5)
ετών.
5. Οι ανωτέρω ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για
τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
6. Από την 1η.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των
ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη
τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από την 1η.1.2025
και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
7. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-7 έχουν οι ασφαλισµένοι κατά το άρθρο 55 αυτοτελώς απασχολούµενοι και:
α. οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν είτε
βάσει Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυµάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού
Σήµατος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και
το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης τουριστικών καταλυµάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νοµικής µορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση Α.Ε. τα µέλη του Δ.Σ.
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των Α.Ε. που είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36
του παρόντος. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος
ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα το θέµα καταργείται.
γ. Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις και το
άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στο πρώην Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουµένων (ΕΤΑΑ).
δ. Οι ασφαλισµένοι που αναφέρονται στην αριθ.
Φ.11321/59554/2170/22.12.2016 (Β’ 4569) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Οι παράγραφοι 1-7 εφαρµόζονται και: α) στους υγειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση, β) στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, γ) στους
διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) που
ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων, δ) στον
µοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
9. Στους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 που αµείβονται µε
δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το
εισόδηµά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς το
ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η υπαγωγή του ασφαλισµένου στη ρύθµιση της παρούσας
παραγράφου αµφισβητείται, µπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις
ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία των αντιρρήσεων, ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
10. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του
Ε.Φ.Κ.Α. ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής ανά δικηγορική
πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί µε
την ανωτέρω διαδικασία, αφαιρούνται από τις εισφορές που
οφείλει ο δικηγόρος για τον κλάδο σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης. Ειδικά για
τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά
αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισµένου.
β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισµένος καταβάλλει τη
διαφορά σε χρήµα.
γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη µηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά συµψηφίζονται µε
την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. Εάν οι καταβληθείσες εισφορές από τα γραµµάτια προείσπραξης υπερβαίνουν την ετήσια εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά είτε επιστρέφονται
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, είτε συµψηφίζονται µε την επόµενη ή επόµενες χρήσεις.
11. α. Από 1η.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρθρων 10 του
ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµικών» (Α’ 164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (136/167/1
6.2/7.3.1988,(Β’ 131) απόφαση Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 4 του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ.
113/1987,
(Α’ 65)), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α’ 209), 4 του
α.ν. 2682/1940 (Α’ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α’ 71), 4 του π.δ. 73
της 18/29.2.1984 (Α’ 24), 7 παράγραφος Ζ’ του ν. 4043/2012 (Α’ 25)
και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α’ 93) που προβλέπουν ένσηµα
υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. Οµοίως,
καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των συµβολαιογράφων
υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και
Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) επί των δικαιωµάτων τους από τη σύνταξη

10634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί
των αναλογικών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβόλαια
των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται,
προκειµένου να διανεµηθούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 120 του Κώδικα Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’ 96).
β. Από την 1η.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώην
ΤΕΑΔ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επί του ενσήµου επικύρωσης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960
(Α’ 164), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση α’ της παραγράφου
8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α’ 230).
12. Από την 1η.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλάδου ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
- Κλάδου ασφαλισµένων ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ.
13. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε µηνιαία βάση,
µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα που αυτές αφορούν. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η
καταληκτική ηµεροµηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις
τεχνικών προβληµάτων που οδηγούν στη µη έγκαιρη ανάρτηση
των ειδοποιητηρίων.
14. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 καταργούνται οι
πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων β’, ε’,
ιγ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’
145), των άρθρων 9, 10, 11 και 14 του ν. 915/1979 (Α’ 103), της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α’ 137), της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) και της
παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α’ 5810).
15. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν.
3655/2008 (Α’ 58) εφαρµόζονται στις ασφαλισµένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο.»
Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ
1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε έξι (6)
ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εξής:

2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους
σε µία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε µία
από τις έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική. Αν ο
ασφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, αυτός κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη
αυτής ασφαλιστική κατηγορία. H αίτηση επιλογής ασφαλιστικής
κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όµως, η µετάταξη από
κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Σε πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι επιλέγουν
την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν να υπαχθούν,
άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα
κατηγορία µέχρι 20 Μαρτίου 2020.
3. Οι ανωτέρω ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για
τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
4. Aπό την 1η.1.2023 έως την 31η.12.2024 τα κατά τις παραγράφους 1 και 6 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται
κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους.
Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσόν
της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους.
Από 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 8.
5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-3 έχουν:
α. Οι ασφαλισµένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
β. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για
χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν
προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν
να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισής τους ως µισθωτοί για την απασχόλησή
τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστηµα των 150 ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις
ανάγκες της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.
γ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο µέτρο της πρώιµης
παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ’ αριθµ. 1096/88 του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για
την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η
ένταξη στο ανωτέρω µέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της
ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και µέχρι συµπλήρωσης του εξηκοστού
εβδόµου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι
αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του εξηκοστού
εβδόµου έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό.
δ. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία,
αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα
που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW.
6. Από την 1η.1.2020 οι ασφαλισµένοι στον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, καταβάλλουν την ακόλουθη εισφορά:
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3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής:

Η εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε µηνιαία βάση,
µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα που αυτές αφορούν κατά το άρθρο 39
παράγραφος 13 ως ισχύει. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις τεχνικών
προβληµάτων που οδηγούν στη µη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), καθώς και της παραγράφου 7 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012
(Α’ 222), σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο
ηλικίας καταργούνται.
9. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008
(Α’ 58) εφαρµόζονται στις ασφαλισµένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.»

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι έως και πέντε (5) έτη από
την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλµατος κατόπιν αιτήσεώς τους.
Χρήση του ευεργετήµατος αυτού είναι δυνατή µόνο µία φορά.
Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του
ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου δεν
είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήµατος. Δυνατότητα καταβολής µειωµένης εισφοράς έως και µιας
πενταετίας των νέων επαγγελµατιών δεν αποτελεί ασφαλιστική
οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήµατος των άρθρων 39 και
39 Α’ για τους ασφαλισµένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016.
Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία
στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.
4. Οι ασφαλισµένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία
που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
5. Από την 1η.1.2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται ως
εξής:

Άρθρο 37
Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4387/2016
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016
τροποποιούνται και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5, 6 και 7. Το
άρθρο 41 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης
1. Από την 1η.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των µισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που
υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές
κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα του παρόντος νόµου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για
παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για
παροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι και οι
ανεξάρτητοι επαγγελµατίες κατατάσσονται σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά
αντιστοιχεί ως εξής:

6. Από την 1η.1.2020 έως την 31η.1.2024 τα κατά την προηγούµενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του
προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω
ποσοστού το ποσό της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του
προηγουµένου έτους. Από την 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω
ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος
κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
7. Οι ασφαλισµένοι της παραγράφου 6 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία
που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών
υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής
απαιτούνται για µεν τους µισθωτούς η πραγµατοποίηση τουλάχιστον (50) ηµερών εργασίας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την
ηµεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε µη µισθωτούς η συµπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον µηνών ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό
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έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούµενες ασφαλιστικές εισφορές
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4529/2018 (Α’ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζοµένων στο άρθρο
αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των µη
µισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου
2020, παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.
Άρθρο 38
Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 42
Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών
εισφορών εργατών γης
Το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου
20 του παρόντος υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην
ΟΓΑ) ανεξαρτήτως των ηµερών εργασίας τους ανά έτος.
2. Οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10%
επί της αξίας των καταβαλλόµενων αµοιβών και καλύπτουν την
κύρια σύνταξη, την υγειονοµική περίθαλψη και τον Λογαριασµό
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξοµειώνεται.
3. Οι ηµέρες εργασίας των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του παρόντος, υπολογίζονται ανά έτος
µε βάση τις αµοιβές τους και προκύπτουν από τη διαίρεση του
συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αµοιβών δια του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους σύµφωνα µε την Ε.ΓΣ.Σ.Ε., όπως ισχύει για
εργαζόµενους ηλικίας άνω των 25 ετών, και από την 1η.1.2019
διά του κατώτατου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτη που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. οικ. 4241/ 127/30.1.2019 υπουργική απόφαση
(Β’ 173).
Οι ως άνω προκύπτουσες ηµέρες εργασίας θεωρείται ότι
έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τον µήνα εξόφλησης των εργοσήµων.
Προκειµένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τύχουν λοιπών παροχών από τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), πρέπει να
έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας κατά
το τρέχον ηµερολογιακό έτος ή το προηγούµενο δωδεκάµηνο.
4. Ηµέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διάταξη, δεν
λαµβάνονται υπόψη και δεν µεταφέρονται σε άλλο έτος.
5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες εργασίας και άνω κατά έτος, ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
(πρώην ΟΓΑ) για ολόκληρο το έτος.
Για όσους έχουν πραγµατοποιήσει ηµέρες εργασίας λιγότερες
των 150 κατά έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε µήνες,
όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ηµερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ηµερών εργασίας άνω των
δώδεκα, ανά έτος, λογίζεται ως µήνας.
6. α. Εάν από το εργόσηµο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για
ολόκληρο το έτος (ηµέρες εργασίας άνω των 150), ελέγχεται εάν
οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν την προβλεπόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος
2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν µέχρι 31.12.2019 ελάχιστη εισφορά για κύρια σύνταξη, υγειονοµική περίθαλψη και ΛΑΕ, αναγόµενη σε δωδεκάµηνη βάση.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

δεν καλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά, η σχετική διαφορά
αναζητείται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
µη µισθωτών.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
υπερκαλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά, το επιπλέον ποσό
δεν επιστρέφεται και λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
β. Εάν από το εργόσηµο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για
µήνες ασφάλισης (ηµέρες εργασίας κάτω των 150), ελέγχεται
εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν την
προβλεπόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν µέχρι τις 31.12.2019,
ελάχιστη µηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, υγειονοµική περίθαλψη και ΛΑΕ, για τους µήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
δεν καλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για το σύνολο των µηνών
ασφάλισης, περιορίζεται ανάλογα ο χρόνος ασφάλισης, και
τυχόν επιπλέον εισφορά επιµερίζεται ισοµερώς στους µήνες
ασφάλισης που προκύπτουν µετά τον ανωτέρω περιορισµό του
χρόνου ασφάλισης.
Εναλλακτικά ο ασφαλισµένος µπορεί µε αίτηση - δήλωσή του,
η οποία υποβάλλεται εντός διµήνου από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκκαθάρισης, να ζητήσει την καταβολή της σχετικής
διαφοράς, ώστε να µην περιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής του. Η
σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών µη µισθωτών.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
υπερκαλύπτουν την ελάχιστη µηνιαία εισφορά για τους µήνες
ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαµβάνεται
υπόψη για τη λήψη παροχών.
γ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και
άλλη δραστηριότητα, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση
ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 40 και 41 παράγραφος 2
του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν µέχρι 31.12.2019, και σε αυτή
προστίθεται η εισφορά που έχει καταβληθεί µέσω εργοσήµου.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισµα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή µηνιαία
κατά περίπτωση, η σχετική διαφορά αναζητείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις α’ και β’.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισµα ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή µηνιαία κατά περίπτωση, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαµβάνεται
υπόψη για τη λήψη παροχών.
Μέχρι τον προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισης από το εργόσηµο, οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές
που προκύπτουν βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος ή την ελάχιστη προβλεπόµενη εισφορά, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως
ίσχυαν µέχρι 31.12.2019. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί, πέραν των οφειλόµενων βάσει των ανωτέρω, από τον
ασφαλισµένο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
δ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και
άλλη δραστηριότητα, µισθωτή ή µη µισθωτή, για την οποία βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην
φορέα ασφάλισης, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις του άρθρου 36
παράγραφος 1 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυε µέχρι τις
31.12.2019.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές που
έχουν καταβληθεί µέσω εργοσήµου επιµερίζονται στους µήνες
ασφάλισης που προκύπτουν βάσει των αµοιβών µε εργόσηµο.
7. Η έναρξη πληρωµής των ανωτέρω προσώπων µε εργόσηµο,
καθώς και κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
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Οι υπ’ αριθµ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β’ 1586) και
Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β’ 540) υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Ειδικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρµόζονται
για περιόδους ασφάλισης που αφορούν τα έτη 2017, 2018 και
2019.»
Άρθρο 39
Αντικατάσταση του άρθρου 44 του ν. 4387/2016
Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν.
4334/2015 (Α’ 80) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 44 του
ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παράγραφος 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015
(Α’ 80),
η οποία µε τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαραγράφου Ε2
της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94)
αναριθµήθηκε σε παράγραφο 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από την 1η.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του
καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα
ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων,
ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38
του ν. 3863/2010
(Α’ 115), και των παραγράφων 11 και 12
του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαµβάνουν
εξωιδρυµατικό επίδοµα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας
δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης επί
των ανωτέρω επιδοµάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλµατος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόµενο
ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαµβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
β) Από την 1η.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ
από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, υπολογιζόµενη επί του καταβαλλόµενου ποσού επικουρικής σύνταξης
αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά
Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων συντάξεων στο ίδιο
πρόσωπο, εκ των οποίων η µία είναι επικουρική, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν
τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152).»
Άρθρο 40
Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4387/2016
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην
οποία εµπεριέχεται το άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), τροποποιείται η παράγραφος 4Α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου
48 του ν. 4387/2016, στην οποία εµπεριέχεται το άρθρο 44 του
π.δ. 422/1981, τροποποιείται η παράγραφος 4. Τροποποιείται η
παράγραφος 14 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016. Το άρθρο 48
του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 48
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.
1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 49
1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο µε το άθροισµα
(Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού µισθού επί τον χρόνο συµµετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή
αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Υποµέρισµα
Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί τον χρόνο συµµετοχής στην
ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση από την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 26 του
π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή
αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο, ο οποίος
µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερα υποµερίσµατα Μ.β ανάλογα µε το κατά περίπτωση επίδοµα ή αποζηµίωση: Υποµέρισµα
Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = µηνιαίο µέρισµα, Μ.α = α’ υποµέρισµα, Μ.β = β’ υποµέρισµα, ΒΜ = βασικός
µισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συµµετοχής στην
ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη
κράτηση από την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου
26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,
αναγόµενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται
µε 0,215%.
2. α) Ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων αποδοχών για
κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά
τον βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας βάσει
των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας
ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων αποδοχών για
κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά
τις επιπλέον του βασικού µισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις και µε την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση, σύµφωνα µε την περίπτωση Α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ
του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, αποτυπώνοντας το γινόµενο του
ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιµώµενων ετήσιων εσόδων αφαιρουµένων των διοικητικών εξόδων,
προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειµένου να
αποφεύγεται η δηµιουργία ετήσιων ελλειµµάτων σε ταµειακή και
δεδουλευµένη βάση.
4. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., µε βάση τον
τύπο υπολογισµού του µερίσµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου
των µετόχων.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της αναπροσαρµογής αυτής αρχίζουν από την 1η.1.2016. Η διαφορά µεταξύ του προκύπτοντος
από την αναπροσαρµογή νέου µερίσµατος και του αθροίσµατος
του προ της αναπροσαρµογής παλαιού µερίσµατος και της προ-
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σωπικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.
3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, µε κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους µερισµατούχους και παραµένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ
των µελλοντικών γενεών µερισµατούχων του.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι και τις 19.4.2005,
ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός µισθός και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, µε βάση τα οποία πραγµατοποιήθηκε νοµίµως ανά
µερισµατούχο η προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
ν. 3336/2005 πρώτη αναπροσαρµογή των
µερισµάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 µέχρι
και τις 31.10.2011, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
ως βασικός µισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός µισθός και το επίδοµα
χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο µέτοχος κατά την έξοδό
του από την υπηρεσία.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1η.11.2011 µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου το υποµέρισµα Μ.α καθορίζεται ίσο µε το
άθροισµα των υποµερισµάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν
ως βασικό µισθό (ΒΜ), για το διάστηµα υπηρεσίας έως 31.10.2011,
τον βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που
έφερε νοµίµως ο υπάλληλος την 31η.10.2011 και, για το διάστηµα
υπηρεσίας από 1η.11.2011 µέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία,
το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που
έφερε νοµίµως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ως
λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόµατα,
αποζηµιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε
στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση, σύµφωνα µε την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981,
όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
5. Αποκλείεται ο καθορισµός κατώτατου ορίου µερίσµατος. Τα
δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν εξέλθει της
Υπηρεσίας, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν µε βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου µερίσµατος,
αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προστίθεται
νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Εάν ο µέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συµπληρώσει το
ελάχιστο όριο συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονοµή µερίσµατος,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή των ατοµικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συµµετοχής στο
ταµείο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωµα να αναγνωρίσει
ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µέχρι συµπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συµµετοχής και δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει την απονοµή σύνταξης ή µερίσµατος µε την εφαρµογή των
ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, µε το Μ.Τ.Π.Υ.
είτε ως απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό.
β. Ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της
εφάπαξ επιστροφής της προηγουµένης περίπτωσης καθορίζονται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται σε
µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα προς απονοµή µερίσµατος αρχίζει:
α) Για τον µέτοχο από την εποµένη της διακοπής της µισθοδοσίας του.
β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία
αποβιώσαντος µετόχου, από την εποµένη του θανάτου του ή της
διακοπής της µισθοδοσίας του κατά περίπτωση.
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γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό µέρισµα
µετόχου από την εποµένη της παρόδου ενός (1) µηνός από την
επέλευση του θανάτου του.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται µέρισµα εφόσον έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου του µετόχου. Εφόσον δεν έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται µέρισµα για διάστηµα
τριών (3) ετών, µετά την πάροδο των οποίων η καταβολή µερίσµατος αναστέλλεται µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού
εβδόµου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν
εφαρµόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον
ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του µερίσµατος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάµο.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων δικαιούνται µέρισµα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαµα. Η ενηλικίωση επέρχεται µε τη συµπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά
τέκνα των µετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ηµεδαπής ή ισότιµες της αλλοδαπής δικαιούνται µέρισµα
µέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη
συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους,
εφόσον είναι άγαµα. Το µέρισµα καταβάλλεται µε την προσκόµιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το
οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξοµοιώνονται και τα ενήλικα άγαµα
ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του
π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωµα µερίσµατος και τα ενήλικα
τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µερίσµατα των κατονοµαζοµένων στην παράγραφο 1 του
προηγουµένου άρθρου δικαιούχων χήρου/ χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήµισυ του µερίσµατος, το οποίο λάµβανε ή είχε δικαίωµα να λάβει ο αποβιώσας µέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε
όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα
τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για
την απονοµή µερίσµατος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση
της αρµόδιας αρχής για την ηµέρα επέλευσης του θανάτου του
δικαιούχου µετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόµατος
και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η
χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»
10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1395/1983 (Α’ 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και στους
υπαλλήλους - µετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή συµπαγών οργάνων (καρδιά,
πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του
άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, καθώς και κάθε άλλη καταστατική
διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο, καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισµό ή µεταβίβαση µερίσµατος του
Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, εξετάζονται µε βάση τις προϊσχύουσες αυτού
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διατάξεις και στη συνέχεια τα µερίσµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ.
422/1981, όπως αυτό αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερίσµατος
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε το π.δ.
422/1981, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλεται µέρισµα από την πρώτη του µήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής.
14. Οι µερισµατούχοι του Ταµείου οι οποίοι στις 12.05.2016
έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι διορίζονται από την ηµεροµηνία αυτή
και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση µετακλητού υπαλλήλου δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.
και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούµενου µερίσµατος.»
Άρθρο 41
Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4387/2016
Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 37 του
ν.
4052/2012 και αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του
ν. 4052/2012. Το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 76
Το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή
αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την
εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξοµοιούµενων βάσει της ισχύουσας
νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής.
2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά:
α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και
τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρ.
ΕΤΕΑΜ µε το π.δ. 284/1992
(Α’ 145).
3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, µετά από
αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούµενοι υγειονοµικοί, τα πρόσωπα
που ασκούν επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην
ΟΓΑ, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόµου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας αναλαµβάνουν εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα
βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.
5. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, µετά από αίτησή τους, προαιρετικά:
α. Oι µισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα υπαγό-
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µενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1.1.2021 αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα
κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου
Εφάπαξ Παροχών βάσει της ανωτέρω περίπτωσης 4β ή άλλου
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των εξοµοιούµενων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής
ή γενικής διάταξης νόµου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από
τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
β. Οι προσλαµβανόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία και στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι
στον Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών (ΤΠΑΣ), στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τοµέα
Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρµοζοµένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην
Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).»
Άρθρο 42
Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 79 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Χρόνος ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 40 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή
συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε
στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
γ. Ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος αναγνωρίζεται σύµφωνα µε
τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), το άρθρο 20 του ν.
3232/2004 (Α’ 48), το άρθρο 41 παράγραφος 7 του ν. 3996/2011
(Α’ 170), το άρθρο 15 παράγραφος 1 περίπτωση β’ και το άρθρο
34 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
Στην περίπτωση θεµελίωσης δικαιώµατος σε επικουρική σύνταξη µε αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνων ασφάλισης των
ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόµενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συµψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούµενων ποσών επικουρικής σύνταξης. Εφόσον το οφειλόµενο ποσό εξαγοράς
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το µέρος που
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν
την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο µέρος συµψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των
δικαιούµενων ποσών επικουρικής σύνταξης.
Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού εξαγοράς εφαρµόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, περιλαµβανοµένου του
χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίες είναι εκκρεµείς ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς πρόνοιας, συµ-
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περιλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του.
γ. Ασφαλισµένοι, οι οποίοι κατέβαλαν καλόπιστα εισφορές στον
Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ή σε πρώην Ταµεία, Τοµείς, Κλάδους και Λογαριασµούς Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν
ενταχθεί σε αυτόν, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις
για την υπαγωγή τους, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή
τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός
αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη διαπίστωση της
µη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής
τους ή τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυµούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δικαιούνται να λάβουν
αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν αίτηµα διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο
Ταµείο.»
Άρθρο 43
Αντικατάσταση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Το άρθρο 80 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του
ν.
4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ταµείο διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε
διοικητική εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά
την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων µε
τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται και διορίζονται
µε τετραετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται και οι
Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή, ελλείποντα,
απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε
αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρµοδιότητες των Υποδιοικητών.
3. Το Δ.Σ. είναι εννεαµελές, συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και , αποτελείται
από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β. 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,
γ. 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.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον
Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), µε
τους αναπληρωτές τους,
δ. 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,
ε. 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,
στ. 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 και Κοινωνικών Υποθέσεων , µε τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), 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 του ορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο
από τρίµηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα µέλη των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3
επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και
των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από
τρεις µήνες από τη λήξη της.
β. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της
συνεδρίασης.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του
Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ αντιστοιχία µε τις αποδοχές
του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α..
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συνιστώνται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρµοδιότητες
των Επιτροπών αυτών καθορίζονται µε την ίδια απόφαση. Η αποζηµίωση των συµµετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του
ν.
4354/2015, όπως ισχύει.
β. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, παρέχεται στον αρµόδιο προϊστάµενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το
δικαίωµα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείµενο
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και
για τις υποθέσεις που δεν αποτιµώνται σε χρήµα, έχουν όµως οικονοµικές συνέπειες.
4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συµβούλων - συνεργατών
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για
κάθε γραφείο ως εξής:
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α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των
ιδιαίτερων γραφείων των µελών της Κυβέρνησης.
γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλου του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρµογή
των άρθρων 46 και 47 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).»
Άρθρο 44
Αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 96
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν.
4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης,
η επικουρική σύνταξη των ασφαλισµένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώνεται µε
βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας και β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά
καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων.
2. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή
των συντάξεων σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4. Κατά τη χρονική περίοδο αυξηµένων εισφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν
αναπροσαρµόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα
έξοδα από τα έσοδα του Ταµείου, το αποτέλεσµα είναι είτε αρνητικό είτε µικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαµβάνοντας
υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόµενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα
αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα
από τα έσοδα, το αποτέλεσµα θα προκύπτει αρνητικό. Στη συνέχεια της προαναφερόµενης διαδικασίας και µόνο στην περίπτωση δηµιουργίας ελλειµµάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών
στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισµένους από την 1η.1.2014 και εφεξής
το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισµένους µέχρι την 31η.12.2013, οι οποίοι
καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η.1.2015 και εφεξής και εφόσον συγχρόνως η καταβολή της σύνταξης αρχίζει
από 1η.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης
αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
βα. Το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί έως και τις 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιµων
αποδοχών κάθε ασφαλισµένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιµες αποδοχές νοούνται:
βαα. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών
του ασφαλισµένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ο
µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του
συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Ως σύ-
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νολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το
άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.
Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται
υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό
έτος, αναπροσαρµοζόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαβ. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισµένου από το έτος
2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδηµα νοείται το ποσό που θα
αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν
ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για
κάθε µήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Στο
ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγµατι καταβλήθηκε
για κάθε ασφαλισµένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η
ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
Για τους ασφαλισµένους µε ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής
ασφάλισης, που προκύπτει ανάλογα µε την αξία ή την ποσότητα
επί των αγοραζοµένων ή πωλουµένων προϊόντων, λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος µηνιαίων τεκµαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την αναγωγή των πραγµατικά καταβληθεισών µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014,
θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον υπολογισµό
των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα του
ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.
4387/2016.
βαγ. Αν για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών δεν
προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγµατικό ή πλασµατικό
χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος
2014, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών του
τµήµατος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο
ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά
στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστηµα µέχρι
τη συµπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.
βαδ. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά,
ύστερα από την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς,
ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε
τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως
µηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε
µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν
χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του
ποσού του ανωτέρω τµήµατος της σύνταξης.
ββ. Το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από την 1η.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
34 για τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17
και 36 για την παράλληλη απασχόληση, των άρθρων 18 και 37
για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου
1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξηµένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου
15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρµόζονται αναλογικά και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
30, της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της περίπτωσης β’
της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α για την αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί
αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την 1η.1.2015 έως και την 12.5.2016.
3. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον
τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής τους.
4. Οι ήδη καταβαλλόµενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεµβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως
31 Δεκεµβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλονται από 1η Οκτω-
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βρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014. Ειδικά, ο υπολογισµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης
διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 30 του
άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80), όπως ισχύει. Το καταβαλλόµενο προ φόρου ποσόν δεν µπορεί να υπολείπεται του προ
φόρου καταβαλλόµενου ποσού στις 30 Σεπτεµβρίου 2019. Τα
προηγούµενα εδάφια έχουν αναλογική εφαρµογή και στις εκκρεµείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεµβρίου 2014.
5. Από 13.5.2016 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως
ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών
συντάξεων ή χορήγηση άλλων παροχών ή επιδοµάτων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά µε τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία καταβάλλεται
η µηνιαία σύνταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 45
Αντικατάσταση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
1. Από την 1η.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων
των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1η.6.2019
και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την
1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο
και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων
αποδοχών του εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο
38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31.12.2015.
2. Η εισφορά της περίπτωσης β’ του άρθρου 59 του ν.
3371/2005 (Α’ 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α’2),
εξακολουθούν να καταβάλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ
καταβαλλόµενες από τους ασφαλισµένους εντασσόµενων στο
Ε.Τ.Ε.Α. ταµείων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και
άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από την 1η.1.2018.
3. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι έµµισθοι δικηγόροι του οικείου τοµέα του κλάδου
επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε
τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

4. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους
σε µία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη
σε µία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος
δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά
στην πρώτη.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H
αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όµως η µετάταξη από
κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία
και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν
να υπαχθούν από την 1η.7.2020.
Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιµερίζονται κατά 50% για τον
εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισµένο.
5. Aπό την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των
ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη
τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του προηγούµενου έτους. Από 1η.1.2025 και
εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 76, που ασφαλίζονται από την 1η.1.2021 προαιρετικά, καταβάλλουν τις εισφορές της παραγράφου 1 σε περίπτωση µισθωτής απασχόλησης ή
της παραγράφου 3 εφόσον είναι υγειονοµικοί αυτοαπασχολούµενοι ή ασκούν επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην
ΟΓΑ.
7. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέφονται.»
Άρθρο 46
Συµψηφισµός οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των δικαιούχων επικουρικής
σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποσβένονται
µε συµψηφισµό µε τις συντάξεις και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει, οι
οφειλές του προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλόµενες σε αυτόν και στους νόµιµους κληρονόµους του αναδροµικές παροχές, προς αποµείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο
ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονοµική τους µερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που µεταξύ των κληρονόµων υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έλκουν
δικαίωµα σε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή από τον οφειλέτη, το
ανεξόφλητο ποσό της οφειλής παρακρατείται από το σύνολο
των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής που τους µεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του
εφάπαξ που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Άρθρο 47
Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση
κοινωνικού προϋπολογισµού
Το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 120
1. Από την 1η.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισµό
εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δηµιουργείται ετησίως σε
εφαρµογή των υπ’ αριθµ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύ-
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τερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής
αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το έτος
2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραµµένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισµού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται πριν από
την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισµού
και τους ετήσιους δηµοσιονοµικούς στόχους, καθορίζεται ετησίως το ποσόν που διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας της
παραγράφου 1.»
Άρθρο 48
Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου
Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών µειώνονται κατά
0,90 ποσοστιαίες µονάδες ως ακολούθως:
1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων υπέρ
κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερίζεται κατά 0,48 πµ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πµ στο ασφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας
διαµορφώνεται σε 4,25 % και κατανέµεται 2,69 % στον εργοδότη
και 1,56 % στον εργαζόµενο.
2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων υπέρ
του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β’ του ν.
4144/2013 (Α’ 88), η οποία µειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β’, εδάφιο α’
του ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο
του εργαζόµενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζοµένου
υπέρ ΕΛΕΚΠ διαµορφώνεται σε 1,20 % και κατανέµεται 0,85 %
υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ
(ν. 678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α’ 111).
Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών
από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από πρόταση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν γνώµης
του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισµός ανά
κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και
για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται θέµατα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισµού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής
στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήµα, η
έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του τίτλου του π.δ. 8/2019 (Α’ 8)
Ο τίτλος του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οργανισµός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.».
Άρθρο 51
Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Το άρθρο 2 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: eΕ.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής:
α) Οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος που
υπάγονται κατευθείαν στον Διοικητή ως εξής:
αα) Διεύθυνση Διοίκησης.
αβ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων.
αγ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών
Υποθέσεων.
αδ) Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών.
αε) Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών.
β) Οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που υπάγονται στον Διοικητή ως εξής:
βα) Γενική Διεύθυνση Εισφορών.
ββ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων.
βγ) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.
βδ) Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.
βε) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.
βστ) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
βζ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
βη) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
βθ) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
βι) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
βια) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα.
βιβ) Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών.
γ) Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή, ως επικεφαλής των κλάδων Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχών,
στον οποίο εκχωρείται η σχετική αρµοδιότητα.
δ) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
ε) Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους,
τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Διοίκησης
Το άρθρο 3 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διεύθυνση Διοίκησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι οι
εξής:
α) Η λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η προβολή της σηµασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης και η
ανάδειξη του ρόλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Ο εµπλουτισµός της γνώσης για την Κοινωνική Ασφάλιση
µέσω, ιδίως, διεθνών συνεργασιών.
δ) Η πληροφόρηση για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών προγραµµάτων και η συµµετοχή σε αυτά.
2. Η Διεύθυνση Διοίκησης διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες
επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή.
β) Τµήµα Γραµµατείας A’ Υποδιοικητή.
γ) Τµήµα Γραµµατείας Β’ Υποδιοικητή.
δ) Τµήµα Γραµµατείας Γ’ Υποδιοικητή.
ε) Τµήµα Γραµµατείας Δ’ Υποδιοικητή.
στ) Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
ζ) Τµήµα Τύπου και Επικοινωνίας.
η) Τµήµα Διεθνών Προγραµµάτων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: α) Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή
µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Επιµέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου
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και αρχείου του Διοικητή.
αβ) Οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή µε τις οργανικές
µονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες.
αγ) Γραµµατειακή υποστήριξη του Διοικητή και του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τήρηση πρακτικών.
β) Τµήµατα Γραµµατείας Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Υποδιοικητή µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Επιµέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου
και αρχείου των Υποδιοικητών.
ββ) Οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών µε τις οργανικές µονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες.
βγ) Γραµµατειακή υποστήριξη των Υποδιοικητών.
γ) Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου µε αρµοδιότητες ως
εξής:
γα) Συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για
διαχείριση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
γβ) Τήρηση αρχείου.
δ) Τµήµα Τύπου και Επικοινωνίας µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Διαχείριση πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) και ενηµέρωση της Διοίκησης για ζητήµατα που αφορούν στην Κοινωνική Ασφάλιση και ειδικότερα τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
δβ) Σύνταξη και προώθηση στα ΜΜΕ δελτίων τύπου και ανακοινώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δγ) Σύνταξη απαντήσεων σε δηµοσιεύµατα που αφορούν στον
e-Ε.Φ.Κ.Α..
δδ) Επιµέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκησης και
των στελεχών της.
δε) Ενηµέρωση δηµοσιογράφων και διαχείριση αιτηµάτων για
τη συλλογή και παρουσίαση ειδήσεων στα ΜΜΕ.
δστ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόµηση και αξιοποίηση
πληροφοριών που αφορούν τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τα ΜΜΕ.
δζ) Επικοινωνιακό σχεδιασµό και προβολή του έργου του eΕ.Φ.Κ.Α..
δη) Επιµέλεια διαφηµιστικών και προωθητικών ενεργειών για
λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δθ) Συνεργασία µε τις οργανικές µονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για
θέµατα που αφορούν στη δηµόσια εικόνα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δι) Συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόµηση υλικού που
αφορά στην επικοινωνία και προβολή των οργανικών µονάδων
του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
δια) Διατύπωση απόψεων για τη διαµόρφωση του προς ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και
στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet).
διβ) Διαχείριση της παρουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
διγ) Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των δηµοσίων σχέσεων.
διδ) Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων και ηµερίδων και επιµέλεια ενηµερωτικού υλικού για την προβολή του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
διε) Δηµοσιεύσεις, ιδίως, διαγωνισµών, πλειστηριασµών, δικογράφων στον Τύπο.
ε) Τµήµα Διεθνών Προγραµµάτων µε αρµοδιότητες ως εξής:
εα) Άντληση πληροφόρησης από τις αρµόδιες αρχές για χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά, µορφωτικά, οικονοµικά, οργανωτικά, τεχνικά και άλλα αναπτυξιακά
προγράµµατα.
εβ) Παρακολούθηση έκδοσης προσκλήσεων για την υποβολή
προτάσεων έργων και ενηµέρωση των αρµόδιων Διευθύνσεων
της διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
εγ) Προτάσεις αξιοποίησης των προγραµµάτων της προηγούµενης υποπερίπτωσης εβ’, σε συνεργασία µε άλλους φορείς του
δηµοσίου τοµέα.
εδ) Υποβολή των προγραµµάτων της υποπερίπτωσης εβ’ στα
αρµόδια όργανα των διεθνών οργανισµών και των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
εε) Υποβολή προτάσεων συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο
Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., προετοιµασία φακέλων για την ένταξη των
έργων και αποστολή των φακέλων στα αρµόδια όργανα.
εστ) Αποστολή της απόφασης ένταξης των προγραµµάτων
στις εµπλεκόµενες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρακολού-
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θηση της εφαρµογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτές.
εζ) Παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων σε
όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου, καθώς και συγκέντρωση των στοιχείων και υποβολή τους στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή ή στον αρµόδιο Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.).
εη) Παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του eΕ.Φ.Κ.Α. που απορρέουν από την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και ενηµέρωση της Διοίκησης σε
περιπτώσεις παρεκκλίσεων.
εθ) Αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εµπλεκόµενες Διευθύνσεις, για να προβούν σε αναφερόµενες διορθωτικές ενέργειες ή σε διατύπωση αντιρρήσεων και παρακολούθηση της
διαδικασίας µέχρι την ολοκλήρωσή της.
ει) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση
των υποθέσεων του Τµήµατος.»
Άρθρο 53
Τροποποίηση στον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και
την κατανοµή αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Συντονισµού και Υποστήριξης
1. Το άρθρο 33 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 33
Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισµού
και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισµού και Υποστήριξης
λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:
α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή.
β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη.
γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη.
δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας µε έδρα τα Ιωάννινα.
ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα.
στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία.
ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας µε έδρα την Πάτρα.
η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη.
θ) ΠΥΣΥ Αττικής µε έδρα την Αθήνα.
ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη.
ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου µε έδρα την Ρόδο.
ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο.
2. Η χωρική αρµοδιότητα των ΠΥΣΥ διαµορφώνεται ως ακολούθως:
α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εντός των ορίων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, εντός των ορίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των
ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας,
Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
θ) ΠΥΣΥ Αττικής, εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας
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Νοτίου Αιγαίου.
ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσµατικός
συντονισµός και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των
Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισµού και Υποστήριξης
(ΠΥΣΥ) συγκροτούνται από τις υπαγόµενες σε αυτές, σύµφωνα
µε το άρθρο 34 του π.δ. 8/2019, Τοπικές Διευθύνσεις και από τα
ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης.
β) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης.
Ειδικά η ΠΥΣΥ Αττικής συγκροτείται από τις υπαγόµενες σε
αυτή Τοπικές Διευθύνσεις και από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού.
β) Τµήµα Υποστήριξης.
γ) Τµήµα Α’ Οικονοµικής Διαχείρισης.
δ) Τµήµα Β’ Οικονοµικής Διαχείρισης.
5. Οι αρµοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Συντονισµού
αα) Ο συντονισµός των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται
στην ΠΥΣΥ για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
αβ) η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγραµµατισµού και η λήψη µέτρων για την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων.
αγ) Η συλλογή από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η αξιολόγηση
των δεδοµένων που αφορούν στην αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην
ασφάλιση.
αδ) Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης
των Τοπικών Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη µηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας µε τα αποτελέσµατα και σχετικές
προτάσεις.
αε) Η µέριµνα για την καταγραφή και την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
αστ) Η µέριµνα για την καταγραφή, ταξινόµηση και αποστολή
στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης ή στις αρµόδιες
Τοπικές Υπηρεσίες των εκκρεµών υποθέσεων.
αζ) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του
προγράµµατος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.
β) Τµήµα Υποστήριξης:
βα) Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.
ββ) Ο χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν στην απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, κατά το υποχρεωτικό
ωράριο και πέραν αυτού, καθώς και η αποστολή στοιχείων στην
αρµόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις αποδοχές, τις αποζηµιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, τις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις
µετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του ανωτέρω προσωπικού.
βγ) Η γραµµατειακή υποστήριξη της ΠΥΣΥ.
βδ) Η διενέργεια διαγωνισµών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκονται στη χωρική της αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί
προµηθειών.
βε) Η µέριµνα για τον εφοδιασµό της ΠΥΣΥ και των Τοπικών
Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή µε αναλώσιµα υλικά και η διαχείριση αυτών.
βστ) Η µέριµνα για την καταγραφή των αναγκών και προβληµάτων των κτιριακών, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, του µηχανογραφικού και του πάγιου εξοπλισµού του
ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτή.
βζ) Η σύνταξη τριµηνιαίων και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε την κατάσταση των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ,
του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται
σε αυτή.
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βη) Η µέριµνα για την καταγραφή των αναγκών και των προβληµάτων σε εφαρµογές, εξοπλισµό και υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των
Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά µε την
κατάσταση του ανωτέρω εξοπλισµού.
βθ) Η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Προµηθειών σχετικά µε την κατάσταση του πάγιου εξοπλισµού.
βι) Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτιριακές, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό, µηχανήµατα, αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες)
του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτή, και η διαβίβαση αντιγράφων του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
βια) Η διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Διεύθυνσης.
βιβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση
αντιγράφων, όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
βιγ) Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
βιδ) Η µέριµνα για την έγκριση των πάσης φύσεως αδειών των
Προϊσταµένων των Τοπικών Υπηρεσιών.
γ) Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης.
Το Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης ασκεί τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού και του Τµήµατος Υποστήριξης
των παραγράφων 5α και 5β.
δ) Τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης:
δα) Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωµή των πάσης φύσεως
δαπανών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ, και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των φορέων κοινωνικών ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον
Ε.Φ.Κ.Α..
δβ) Ο έλεγχος, η πληρωµή και εκκαθάριση των πάσης φύσεως
δαπανών ιδιόκτητων µη ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στα
οποία στεγάζονται υπηρεσιακές µονάδες που ανήκουν στη χωρική αρµοδιότητα της ΠΥΣΥ.
δγ) Ο έλεγχος, η πληρωµή και εκκαθάριση των έκτακτων αµοιβών του προσωπικού του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των
Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και των αµοιβών των µελών επιτροπών κ.λπ..
δδ) Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και πληρωµή των έκτακτων αµοιβών (αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης), των εξόδων των
εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού του ΠΕΚΑ, του
ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε
αυτή.
δε) Η κατανοµή των κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων του
τέως NAT, καθώς και η πρόσληψη και ασφάλιση του προσωπικού
των.
δστ) Η βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωµής δαπανών ή αµοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής φύσεως εργασίες των ακινήτων του τέως NAT.
δζ) Η ταµειακή είσπραξη των εσόδων και οι πληρωµές των δαπανών, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του τραπεζικού συστήµατος και αφορούν σε
όλες τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική αρµοδιότητα της ΠΥΣΥ.
δη) Η σύνταξη και αποστολή µηνιαίων αναφορών προς τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας µε οικονοµικά στοιχεία που αφορούν σε µισθώµατα και δαπάνες σχετικές µε
κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (λειτουργικές, συντήρησης και λοιπές δαπάνες), των κτιρίων χωρικής αρµοδιότητας της ΠΥΣΥ, συµπεριλαµβανοµένων και των κτιρίων
όπου στεγάζονται τα ΠΕΚΑ και το ΚΕΑΟ.
δθ) Τα τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονοµικές αρµοδιότητες, ελέγχονται και εποπτεύονται από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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ε) Χωρική αρµοδιότητα των Αυτοτελών Τµηµάτων Α’ και Β’ Οικονοµικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ Αττικής:
εα) Η χωρική αρµοδιότητα του Α’ Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης αφορά στις Περιφερειακές και Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού και
Βόρειου Τοµέα Αθηνών.
εβ) Η χωρική αρµοδιότητα του Β’ Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης αφορά στις Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού και Νότιου Τοµέα Αθηνών και
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.»
Άρθρο 54
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
Διαδικασιών
Το άρθρο 7 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών
1. Ο επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών
είναι οι εξής:
α) Η ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και η κατάργηση
περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία µε τις κατ' αντικείµενο
αρµόδιες Υπηρεσίες.
γ) Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρησιακών διαδικασιών του eΕ.Φ.Κ.Α..
δ) Η συγκρότηση και η υποστήριξη της λειτουργίας των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Διοικητικής Οργάνωσης.
β) Τµήµα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών Οργάνων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Διοικητικής Οργάνωσης:
αα) Ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση µέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας.
αβ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιακών
µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη µεταφορά αρµοδιοτήτων µεταξύ
των οργανικών µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αγ) Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό της
ασφαλιστικής περιοχής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του eΕ.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α..
αδ) Η µέριµνα για την υλοποίηση του οργανογράµµατος και
την υποβολή προτάσεων για την τροποποίησή του.
αε) Η επιµέλεια και ο συντονισµός της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
αστ) Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
αζ) Η µέριµνα για την πιστοποίηση των προϊστάµενων και των
νόµιµων αναπληρωτών τους, που υπογράφουν σε έγγραφα, τα
οποία προσκοµίζονται στις αρµόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille.
αη) Η µέριµνα για τη χορήγηση και χρήση ψηφιακών υπογρα-
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φών στο προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αθ) Ο συντονισµός των αρµόδιων διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
για την ανάρτηση και επικαιροποίηση των αναγκαίων πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αι) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρµογή του
εκάστοτε ισχύοντος Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας.
αια) Η µέριµνα και επιµέλεια για τη δηµιουργία και λειτουργία
εκθεσιακού χώρου µε τον εξοπλισµό των ενταχθέντων φορέων
κοινωνικής ασφάλισης που παρουσιάζει ιστορική αξία.
β) Τµήµα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών:
βα) Η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό διαδικασιών.
ββ) Ο καθορισµός των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση
απαιτείται να υποβάλλουν οι συναλλασσόµενοι µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
και ο εντοπισµός των δικαιολογητικών που µπορούν να λαµβάνονται αυτεπάγγελτα από πληροφοριακά συστήµατα άλλων φορέων σε συνεργασία µε τις κατ' αντικείµενο αρµόδιες υπηρεσίες.
βγ) Η επισκόπηση των χρησιµοποιούµενων εντύπων και η µέριµνα για τη βελτίωση και τυποποίησή τους, τη σχεδίαση νέων
απλουστευµένων εντύπων και τη µετατροπή τους σε ηλεκτρονικές φόρµες.
βδ) Η µελέτη και εισήγηση µέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων µεθόδων εργασίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των
διοικητικών ενεργειών.
βε) Ο χειρισµός των θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και αυτών που
αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
βστ) Η συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
βζ) Ο χειρισµός των θεµάτων του Κανονισµού Επικοινωνίας
Δηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και ο χειρισµός των διαδικασιών
που διεκπεραιώνονται µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
βθ) Η µέριµνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σάρωση
των αρχείων των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών Οργάνων:
γα) Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
γβ) Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο χειρισµός των
θεµάτων, σχετικά µε την αµοιβή των µελών και των γραµµατέων
τους.
γγ) Η συγκρότηση οµάδων εργασίας και ο ορισµός εκπροσώπων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και οµάδες
εργασίας άλλων φορέων.
γδ) Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
Άρθρο 55
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών είναι οι εξής:
α) Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών,
ασφαλισµένων και συνταξιούχων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου
του Πολίτη.
γ) Η µεσολάβηση στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που αναφέρθηκαν.
δ) Η επικοινωνία µε εργοδότες, ασφαλισµένους, συνταξιού-
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χους για την ενηµέρωσή τους σε σχέση µε τις υποβληθείσες αναφορές.
ε) Η ενηµέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς
τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
στ) Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
2. Η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων.
β) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Συντάξεων.
γ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Παροχών σε
Χρήµα και ΚΕΠΑ.
δ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα ΑµεΑ.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών
και ασφαλισµένων που υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείµενα µητρώου, υπαγωγής
στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα
ΠΕΚΑ.
αβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου
του Πολίτη, µε θέµατα µητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών από το
ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.
αγ) Μεσολάβηση στις αρµόδιες Διοικητικές Μονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιµετώπιση των αναφορών µε θέµατα µητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση,
είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών από
το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.
αδ) Επικοινωνία µε εργοδότες και ασφαλισµένους για την ενηµέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές.
αε) Ενηµέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση
ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
αστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης εργοδοτών και ασφαλισµένων.
β) Τµήµα Β’ Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα Συντάξεων και
Τµήµα Γ’ Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα Παροχών σε Χρήµα
και ΚΕΠΑ µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισµένων που υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.
και αφορούν στα αντικείµενα κάθε Τµήµατος.
ββ) Παραλαβή και διαχείριση των σχετικών εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.
βγ) Μεσολάβηση στις αρµόδιες Διοικητικές Μονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιµετώπιση των αναφορών σε θέµατα συντάξεων και παροχών.
βδ) Επικοινωνία µε ασφαλισµένους και συνταξιούχους για την
ενηµέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές.
βε) Ενηµέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση
ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
βστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ασφαλισµένων και συνταξιούχων.
γ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών µε θέµατα ΑµεΑ µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισµένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και
αφορούν σε θέµατα προσβασιµότητας των φυσικών υποκαταστηµάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
γβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου
του Πολίτη, σε θέµατα προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης των
ΑµεΑ..
γγ) Μεσολάβηση στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την αντιµετώπιση των
αναφορών ως προς θέµατα προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης
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των ΑµεΑ.
γδ) Επικοινωνία µε ασφαλισµένους και συνταξιούχους για την
ενηµέρωσή τους σε σχέση µε τις υποβληθείσες αναφορές.
γε) Ενηµέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση
ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
γστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ΑµεΑ.»
Άρθρο 56
Σύσταση και αρµοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
1. Οι αρµοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (ΥΠΔ) περιλαµβάνουν όλα
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, που απονέµονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, ιδίως, εκείνες του άρθρου 39,
καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις.
Ο ΥΠΔ έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Συµµετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα θέµατα τα
οποία σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διατυπώνει γνώµη για κάθε νοµοθετικό
µέτρο, το οποίο εισάγει περιορισµούς στο πεδίο εφαρµογής των
υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα άρθρα 23 και 9 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων.
β) Ενηµερώνει τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές, τους Γενικούς
Διευθυντές, τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους
υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων και από άλλες διατάξεις
είτε πρόκειται για ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για
εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων.
γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει:
γα) τη συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων µε άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων και µε τις
πολιτικές του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη συµµόρφωση των εκτελούντων
την επεξεργασία για λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Μεριµνά για την ανάθεση αρµοδιοτήτων, την εκπαίδευση,
την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας.
γγ) Διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους είτε στο εσωτερικό του
e-Ε.Φ.Κ.Α. είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Παρέχει συµβουλές, όσον αφορά την εκτίµηση αντικτύπου
σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και παρακολουθεί την
υλοποίησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων.
ε) Συνεργάζεται µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
στ) Ενεργεί ως σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλη εποπτική
Αρχή για θέµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία, περιλαµβανοµένης της προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων
και πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε άλλο σχετικό
θέµα.
ζ) Συνεργάζεται µε τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδοµένων
των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασµό του eΕ.Φ.Κ.Α..
2. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαµβάνει εντολές για την άσκηση των
καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις
οποιαδήποτε µορφής, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
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3. Τα υποκείµενα των δεδοµένων µπορούν να επικοινωνούν µε
τον ΥΠΔ για κάθε θέµα σχετικό µε την επεξεργασία των δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα και µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους, δυνάµει του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Δεδοµένων.
4. Ο ΥΠΔ δεσµεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της
εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του,
σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο ή τις οικείες εθνικές ρυθµίσεις.
5. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του, µπορούν να επιτελούν και
άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διασφαλίζει ότι,
τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συµφερόντων.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση στον σκοπό και στη διάρθρωση
της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
Το άρθρο 8 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Γενική Διεύθυνση Εισφορών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
είναι ο σχεδιασµός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τοµείς της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας, ως προς την ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών
ασφάλισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθώνεται σε οργανικές
µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Ασφάλισης.
β) Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών.
γ) Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών.
δ) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δηµοσίου
Τοµέα.
ε) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 58
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κύριας
Ασφάλισης και Εισφορών Δηµοσίου Τοµέα
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών
Δηµοσίου Τοµέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης
και Εισφορών του Δηµοσίου Τοµέα είναι ο σχεδιασµός δράσεων
και η λήψη των αναγκαίων µέτρων σχετικά µε ζητήµατα που
άπτονται της ασφάλισης, καθώς και του καθορισµού και της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των
δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δηµοσίου
Τοµέα διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος
ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης και Καθορισµού Εισφορών Δηµοσίου
Τοµέα.
β) Τµήµα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών Δηµοσίου Τοµέα.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρµογών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δηµόσιου Τοµέα κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης και Καθορισµού Εισφορών Δηµοσίου
Τοµέα µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Διαχείριση ζητηµάτων σχετικά µε την υπαγωγή ή µη στην
ασφάλιση, καθώς και ζητηµάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης των δηµοσίων υπαλλήλων.

αβ) Χειρισµός θεµάτων που αφορούν στον υπολογισµό των εισφορών των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα.
αγ) Μέριµνα για την αντιµετώπιση αιτηµάτων για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών.
αδ) Υποβολή νοµοθετικών προτάσεων για τον προσδιορισµό
των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δηµοσίου
Τοµέα.
αε) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για τον προσδιορισµό των εισφορών των µισθωτών του Δηµοσίου Τοµέα και επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν.
β) Τµήµα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Δηµοσίου Τοµέα µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Επιµέλεια διαχείρισης υποβολής και παραλαβής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
ββ) Παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών
των µισθωτών του δηµόσιου τοµέα και πραγµατοποίηση ελέγχων
για τον εντοπισµό σφαλµάτων.
βγ) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στη µη καταβολή ή
στη µη εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των
υπαλλήλων του Δηµοσίου Τοµέα.
βδ) Μέριµνα για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, καθώς
και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βε) Εντοπισµός και επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν
κατά τον έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Υποβολή προτάσεων στη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων, καθώς και συνεργασία µε άλλους
δηµόσιους φορείς για την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση
της εισπραξιµότητας.
βζ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σχετικών µε θέµατα που αφορούν στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών,
όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, καθώς
και η παραγραφή και η επιστροφή εισφορών.
βη) Διεκπεραίωση αιτηµάτων επιστροφής εισφορών και διαχείριση θεµάτων καταβολής εισφορών µέχρι τις 31.12.2016.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρµογών µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Υποστήριξη των χρηστών της ΑΠΔ για τους υπαλλήλους
του Δηµοσίου Τοµέα.
γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει µηχανογραφικών
εφαρµογών και λήψη µέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ) Ένταξη στο λογισµικό νέων κωδικοποιηµένων στοιχείων
και τροποποιήσεών τους για τον καθορισµό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος της ορθής ροής τους.
γδ) Ένταξη στο λογισµικό κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών
στοιχείων και υπολογισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γε) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και την
αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των υπαλλήλων του Δηµοσίου Τοµέα.»
Άρθρο 59
Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
Δηµόσιου Τοµέα αναλύεται ως εξής:
α) Ορθή εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας στην απονοµή κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και εφάπαξ παροχών στους
δηµοσίους υπαλλήλους.
β) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής
των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
των συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών
στους δηµόσιους υπαλλήλους, µε στόχο την αποτελεσµατική
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
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2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων και
Εφάπαξ Δηµοσίου.
β) Διεύθυνση Α’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα.
γ) Διεύθυνση Β’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα.
δ) Διεύθυνση Γ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα.
ε) Διεύθυνση Δ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα.
στ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 60
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και
Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και
Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν
στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω
θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των υπαλλήλων του
Δηµοσίου Τοµέα.
β) Η ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά
στην απονοµή των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των υπαλλήλων του Δηµοσίου τοµέα.
2. Η Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων και
Εφάπαξ Δηµοσίου διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων.
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωµάτων
Ασφαλείας.
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της
νοµοθεσίας σχετικά µε τις κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου των πολιτικών
υπαλλήλων και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αβ) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της
νοµοθεσίας σχετικά µε τις εφάπαξ παροχές των πολιτικών υπαλλήλων.
αγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος
και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και
εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής εφάπαξ παροχών
των πολιτικών υπαλλήλων.
αε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή
τους.
αστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
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β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωµάτων
Ασφαλείας µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της
νοµοθεσίας σχετικά µε τις κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των
στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας και
των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της
νοµοθεσίας σχετικά µε τις εφάπαξ παροχές των στρατιωτικών
και των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν
στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος
και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας και των
επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής εφάπαξ παροχών
των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας.
βε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή
τους.
βστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης µε
αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Εντοπισµό, µελέτη και αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για τη
διαδοχική ασφάλιση, καθώς και έκδοση σχετικών οδηγιών.
γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων
λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Σχεδιασµό και εφαρµογή µεθόδων δειγµατοληψίας για την
επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ που αποτελούν το δείγµα προς έλεγχο.
δβ) Διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών
πράξεων και εφάπαξ και των πάσης φύσεως µεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δγ) Διενέργεια διασταυρώσεων µε άλλα ηλεκτρονικά αρχεία
µε στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόµενων συντάξεων.
δδ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρµογή και τη βελτίωση
των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών.
δε) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης
µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
δστ) Παρακολούθηση της µηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, του
Δηµόσιου Τοµέα, καθώς και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για
τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης
οργάνωσης.
δζ) Προσδιορισµό των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και την
αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου,
καθώς και στις εφάπαξ παροχές του Δηµοσίου Τοµέα.
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών λογισµικού, καθώς και
µέριµνα για την αντιµετώπισή τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επι-
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κοινωνιών.
δθ) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φορείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων.
δι) Σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών
απονοµής των συντάξεων για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δια) Παρακολούθηση των οικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επικουρικής ασφάλισης του Δηµοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»
Άρθρο 61
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου Τοµέα
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Γ ως εξής:
«Άρθρο 14Γ
Διευθύνσεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ
Δηµοσίου Τοµέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµόσιου Τοµέα είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των
κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και παροχών εφάπαξ.
β) Η απονοµή των συντάξεων και παροχών εφάπαξ.
γ) Η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Το αντικείµενο κάθε Διεύθυνσης προσδιορίζεται ως εξής:
α) Α’Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµόσιου
Τοµέα µε αρµοδιότητες ως εξής: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για δικαστικούς λειτουργούς, λοιπούς λειτουργούς ειδικών Μισθολογίων και
πολιτικούς υπαλλήλους.
β) Β’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και
εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), λοιπών λειτουργών και ειδικών κατηγοριών.
γ) Γ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και
εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους Ο.Τ.Α., υπαλλήλους νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ιατρούς ΕΣΥ και αιρετούς.
δ) Δ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και
εφάπαξ παροχής για στελέχη Ενόπλων Δυνάµεων, Σωµάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Οι Διευθύνσεις Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα διαρθρώνονται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος
ως εξής:
α) Η Α’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα ως εξής:
αα) Α’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Πολιτικών Υπαλλήλων.
αβ) Β’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Δικαστικών, λοιπών λειτουργών
και ειδικών µισθολογίων.
αγ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Εκπαιδευτικών και Υπαλλήλων
Υπουργείου Παιδείας.
αδ) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών.
αε) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
β) Η Β’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα ως εξής:
βα) Α’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Ν.Π.Δ.Δ..
ββ) Β’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Ειδικών Κατηγοριών.
βγ) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών.
βδ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
γ) Η Γ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γα) Α’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και αιρετών.
γβ) Β’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυµάτωνιατρών ΕΣΥ.
γγ) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών.
γδ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
δ) Η Δ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
Τοµέα ως εξής:
δα) Α’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τµήµα Στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων.
δβ) Β’ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τµήµα Σωµάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
δγ) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών.
δδ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
4. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής
Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου Τοµέα είναι οι εξής:
α) Ο κανονισµός των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών συντάξεων και παροχών εφάπαξ. Η πληρωµή των αντίστοιχων κύριων
και επικουρικών συντάξεων, καθώς και εφάπαξ παροχών µέχρι
την ένταξη της διαδικασίας απονοµής από το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισµού συντάξιµης
υπηρεσίας.
γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων.
δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε) Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών στην έκδοση πράξεων µεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωµάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο αναγνωρισµένο
ασφαλιστικό σύστηµα (αναλογιστικό ισοδύναµο).
στ) Ο καθορισµός της συντάξιµης υπηρεσίας, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, και η διαπίστωση του συντάξιµου
της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου.
ζ) Η αναπροσαρµογή των συντάξεων υπαλλήλων και λειτουργών, σύµφωνα µε τις αρχές της κείµενης νοµοθεσίας.
η) Η εκτέλεση και η εντολή πληρωµής των ανωτέρω πράξεων.
θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τις
οποίες κανονίζεται ή µεταβάλλεται ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη.
ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήµατα φορέων σχετικά µε
τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισµένων αρµοδιότητας του Τµήµατος για κύρια σύνταξη.
5. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής
Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου Τοµέα διαρθρώνονται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Α’, Β’ Γ’ Τµήµατα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής
Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Κανονισµό και πληρωµή των αντίστοιχων κύριων συντάξεων µέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονοµής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης,
ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και διαβίβασή τους για πληρωµή.
αγ) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο
των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών.
αδ) Πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών και της αλληλογραφίας µε τους ασφαλισµένους, τις υπηρεσίες και τους
φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
αε) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
φακέλων των συνταξιούχων.
αστ) Χειρισµό όλων των θεµάτων που προκύπτουν από την
εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
αζ) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων, µετά την παροχή στοιχείων από το Τµήµα Πληρωµών Συντάξεων.
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β) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του δηµοσίου
τοµέα, αναζήτηση, µε σχετική καταχώριση στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από
οποιαδήποτε αιτία και λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν µεταβιβάζεται.
ββ) Χορήγηση ή διακοπή επιδοµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
βγ) Εκκαθάριση και διενέργεια µεταβολών στις καταβαλλόµενες συντάξεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
βδ) Αναστολή, περιορισµό, επαναχορήγηση και χωρισµό σύνταξης, καθώς και εκκαθάριση, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
βε) Έλεγχο των µεταβολών συντάξεων ή επιδοµάτων και απογραφή των δικαιούχων πολιτικών συντάξεων.
βστ) Καταλογισµούς των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
σύνταξης και επιδοµάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.
βζ) Διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων,
καθώς και διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
βη) Έγγραφη παραποµπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και
κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων στις περιπτώσεις µη δήλωσης θανάτου συνταξιούχου και ανάληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από τον λογαριασµό του θανόντος επί
µακρόν.
βθ) Διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, διατύπωση σχετικών απόψεων προς
το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτέλεση πράξεών του.
βι) Συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος για την προσαρµογή των εφαρµογών
πληροφορικής στις νέες νοµοθετικές διατάξεις, την επίλυση προβληµάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως
εξής:
γα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τις αρµόδιες υπηρεσίες
του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών
και κάθε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος για θέµατα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων.
γγ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών.
γδ) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση
θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
6. Με την ολοκλήρωση της µετάπτωσης του λογισµικού πληρωµών στο ΟΠΣ η αρµοδιότητα της πληρωµής µεταφέρεται στη
Διεύθυνση Πληρωµής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
7. Η χωρική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ δηµοσίου τοµέα εκτείνεται στην
απονοµή των συντάξεων των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα για
το σύνολο των περιφερειών της Χώρας.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της
διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
Το άρθρο 15 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασµός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου, µε γνώµονα τη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και την κοινωνική
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ευηµερία, καθώς και αποτελεσµατική υλοποίηση της πολιτικής
στο πλαίσιο των εκάστοτε δηµοσιονοµικών συνθηκών.
β) Ορθή εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας στην απονοµή συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων
λόγω θανάτου.
γ) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής
των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου, µε στόχο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων µέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
δ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών
απονοµής των συντάξεων µε στόχο την πρόληψη της απάτης,
της διαφθοράς και των σφαλµάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές
µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων.
β) Διεύθυνση Α’ Απονοµής Συντάξεων.
γ) Διεύθυνση Β’ Απονοµής Συντάξεων.
δ) Διεύθυνση Γ’ Απονοµής Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Δ’ Απονοµής Συντάξεων.
στ. Διεύθυνση E’ Απονοµής Συντάξεων.
ζ) Διεύθυνση ΣΤ’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης.
η) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 63
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων
Το άρθρο 16 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και
Συντονισµού Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν
στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις
λόγω θανάτου µισθωτών και µη µισθωτών.
β) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στην απονοµή των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου µισθωτών και µη µισθωτών.
2. Η Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών.
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών.
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών µε αρµοδιότητες
ως εξής:
αα) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας,
καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των µισθωτών και τα επιδόµατα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικό, που αφορούν
στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος
και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των µισθωτών και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) Μισθωτών και παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή
τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
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της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας,
καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των µη µισθωτών και τα
επιδόµατα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικό, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος
και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των µη-µισθωτών και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) Μη Μισθωτών και παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης µε
αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Εντοπισµός, µελέτη και αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για
τη διαδοχική ασφάλιση.
γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση και
την τροποποίηση της νοµοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων
λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών
πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως µεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου.
δβ) Σχεδιασµός και εφαρµογή µεθόδων για την επιλογή των
πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγµα προς
έλεγχο.
δγ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρµογή και τη βελτίωση
των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων.
δδ) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης
µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
δε) Παρακολούθηση της µηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου και
των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συντάξεων, και του ρυθµού
εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης
και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
δστ) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και
την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις
συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και µέριµνα
για την αντιµετώπισή τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δη) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φορείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων.
δθ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών
απονοµής των συντάξεων για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δι) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και την
αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω
θανάτου.
δια) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και µέριµνα
για την αντιµετώπισή τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 64
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη
διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων των
Διευθύνσεων Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων
Το άρθρο 17 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διευθύνσεις Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Απονοµής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και
συντάξεων λόγω θανάτου, η απονοµή των συντάξεων αυτών και
η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. Αντικείµενο των Διευθύνσεων είναι η απονοµή συντάξεων µισθωτών και ελεύθερων
επαγγελµατιών µε εξαίρεση όσων οι συντάξεις απονέµονται από
τις Δ’ και Ε’ Διευθύνσεις Απονοµών. Αντικείµενο της Διεύθυνσης
Α’ Απονοµής είναι η απονοµή των συντάξεων των αγροτών και
της Διεύθυνσης Β’ Απονοµής είναι η απονοµή των συντάξεων των
ναυτικών και του τ. ΤΑΝΠΥ.
2. Οι Διευθύνσεις Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνονται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Απονοµής Συντάξεων µε Τµήµατα Α’, Β’, Γ’,
Δ’ και Ε’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου.
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
και Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και
συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από
το πληροφοριακό σύστηµα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς
και των επιδοµάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης,
αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταµείου.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως
εξής:
βα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκ-
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µηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου
µέσου ή βοηθήµατος για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους
στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών
που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση
θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Α’ και Β’ Απονοµής
Συντάξεων Γήρατος είναι η εξής:
α) Η Διεύθυνση Α’ Απονοµής Συντάξεων, µε έδρα την Αθήνα,
απονέµει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου
για τους δήµους της αρµοδιότητας του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
εκτός του Δήµου Γλυφάδας.
β) Η Διεύθυνση Β’ Απονοµής Συντάξεων, µε έδρα τον Πειραιά,
απονέµει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου
για τους δήµους αρµοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Μισθωτών Αττικής -Πειραιώς-Νήσων, του Δήµου Γλυφάδας, τις συντάξεις του τ. ΝΑΤ και του τ. ΤΑΝΠΥ.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους,
τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Γ’ Απονοµής Συντάξεων
Το άρθρο 18 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Διεύθυνση Γ’ Απονοµής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γ’ Απονοµής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου,
η απονοµή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Γ’ Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος ως
εξής:
α) Α’ Υποδιεύθυνση Απονοµής Συντάξεων µε Τµήµατα Α’, Β’
και Γ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου.
β) Β’ Υποδιεύθυνση Απονοµής Συντάξεων µε Τµήµατα Δ’ Απονοµής Συντάξεων Αγροτών και Ε’ Απονοµής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούµενων και Ασφαλισµένων στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γ’ Απονοµής Συντάξεων
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’ και Γ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και
συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από
το πληροφοριακό σύστηµα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Δι-
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εύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς
και των επιδοµάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστικών αρχών,
µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη
κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης,
αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
Στο Α’ Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων
λόγω θανάτου περιλαµβάνεται η επιµέλεια των θεµάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήµατος των ασφαλισµένων των
τέως Τοµέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσεως
Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
β) Τµήµα Δ’ Απονοµής Συντάξεων Αγροτών µε αρµοδιότητες ως
εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστικών αρχών
µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη
σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των συντάξεων γήρατος και
συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
γ) Τµήµα Ε’ Απονοµής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούµενων
και Ασφαλισµένων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠΜΜΕ) µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο
του αντίστοιχου πρώην ταµείου.
γδ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και
των επιδοµάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γστ) Υπολογισµός της εφάπαξ παροχής για όσους ασφαλισµένους προβλέπεται από τη νοµοθεσία.
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γζ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστικών αρχών,
µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη
κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
γη) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
και λόγω θανάτου.
γθ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γι) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
για) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου µέσου
ή βοηθήµατος για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις
καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση
θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρµοδιότητα της Γ’ Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι η εξής:
Απονέµει συντάξεις µισθωτών, µη µισθωτών και αγροτών για
τους δήµους αρµοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος
Μισθωτών Θεσσαλονίκης και αυτοτελώς απασχολουµένων και
ασφαλισµένων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για
τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καθώς
και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα του Ελληνικού Κράτους.»
Άρθρο 66
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους,
τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Δ’ Απονοµής Συντάξεων
Το άρθρο 19 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Διεύθυνση Δ’ Απονοµής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δ’ Απονοµής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή
των συντάξεων των αυτοτελώς απασχολουµένων (τ. ΕΤΑΑ) και των
ασφαλισµένων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), η
απονοµή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας
έκδοσής τους.
2. Η Δ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Απονοµών µε Τµήµατα Α’ Απονοµής Συντάξεων Νοµικών, Β’ Απονοµής Συντάξεων Υγειονοµικών, Γ’ Απονοµής Συντάξεων Μηχανικών Δ’ Απονοµής Συντάξεων
Ασφαλισµένων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Απονοµής Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και
Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.

αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταµείου.
αδ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ, καθώς και των επιδοµάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων,
έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου µέσου
ή βοηθήµατος για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις
καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση
θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
5. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Δ’ Απονοµής Συντάξεων Τοµέα είναι η εξής:
Απονέµει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου
για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας, εκτός όσων απονέµονται από το Τµήµα Ε της Διεύθυνσης Γ’ Απονοµής Συντάξεων.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους,
τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Ε’ Απονοµής Συντάξεων
Το άρθρο 20 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Διεύθυνση Ε’ Απονοµής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ε’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των
συντάξεων των συγχωνευθέντων και ενταχθέντων ταµείων στο τ.
Ι.Κ.Α.,
β) η απονοµή των συντάξεων και η επιτάχυνση της διαδικασίας
έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ε’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων
λόγω Θανάτου διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου
υποδιεύθυνσης και τµήµατος ως εξής:
α) Α’ Υποδιεύθυνση Απονοµών µε Τµήµατα Α’, Β’ Απονοµής Συν-
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τάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου ασφαλισµένων τέως ΤΣΠΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.
β) Β’ Υποδιεύθυνση Απονοµών µε Τµήµατα Γ’ και Δ’ Απονοµής
Συντάξεων ασφαλισµένων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠΗΣΑΠ.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Ε’ Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέµονται µεταξύ των
τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’ Γ’ και Δ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και
Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο
του αντίστοιχου πρώην ταµείου.
αδ) Υπολογισµό των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων
λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα, και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και
εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών, και των επιδοµάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων,
καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας,
ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος
για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους
στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών
που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.»
Άρθρο 68
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους,
τη διάρθρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης ΣΤ’ Συντάξεων Αναπηρίας,
Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης
Το άρθρο 21 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διεύθυνση ΣΤ’ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης
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1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης ΣΤ’ Συντάξεων
Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν
στις συντάξεις αναπηρίας και ατυχηµάτων των κατοίκων της Ελλάδας.
β) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στην απονοµή των συντάξεων αναπηρίας και ατυχηµάτων των κατοίκων
της Ελλάδας.
2. Η Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Υποδιεύθυνση Αναπηρίας, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
αα) Τµήµα Α’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας.
αβ) Τµήµα Β’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας.
αγ) Τµήµα Γ’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας.
β) Υποδιεύθυνση Ατυχηµάτων, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
βα) Τµήµα Α’Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων.
ββ) Τµήµα Β’Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
δ) Τµήµα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης.
ε) Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η
οποία διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος
ως εξής:
εα) Τµήµα Α’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας.
εβ) Τµήµα Β’ Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων.
εγ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας,
Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Απονοµής Συντάξεων Αναπηρίας
µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις των Απογραφικών
Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας των κατοίκων
της Ελλάδας.
αβ) Υπολογισµός των συντάξεων αναπηρίας, των επιδοµάτων,
απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν
λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη αναπηρίας.
αδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
αε) Αναπροσαρµογή των συντάξεων.
αστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης αναπηρίας.
αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που
εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
β) Τµήµατα Α’,Β’ και Γ’ Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων µε
αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες των Απογραφικών
Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω ατυχήµατος των κατοίκων
της Ελλάδας.
ββ) Υπολογισµός των συντάξεων ατυχηµάτων και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν
στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και
κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ατυχήµατος.
βδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
βε) Αναπροσαρµογή των συντάξεων.
βστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης λόγω ατυχήµατος.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρα-
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κράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα.
γ) Τµήµατα Α’ και Β’ Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης, προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας,
ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος
για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχηµάτων.
γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους
στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
δ) Τµήµα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης µε
αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρωση Μητρώου Αναπήρων
και Ανίκανων προς εργασία λόγω επαγγελµατικής ασθένειας ή
εργατικού ατυχήµατος.
δβ) Προγραµµατισµός για την επαγγελµατική αποκατάσταση
των ατόµων µε αναπηρία.
δγ) Συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέµατα
επαγγελµατικής αποκατάστασης των αναπήρων ή των ανίκανων
προς εργασία.
δδ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνταξιούχων λόγω
ατυχήµατος ή αναπηρίας, προκειµένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι συνέχειας της συνταξιοδότησης.
δε) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων.
4. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης εκτείνεται στο σύνολο της
Χώρας.»
Άρθρο 69
Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών αναλύεται στα εξής:
α. Παρακολούθηση και συντονισµός της εθνικής νοµοθεσίας
µε τους Κανονισµούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ), καθώς και η εφαρµογή τους.
β. Σχεδιασµός δράσεων και λήψη των αναγκαίων µέτρων σχετικά µε ζητήµατα διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε την Ε.Ε., µε
τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και µε Διεθνείς Οργανισµούς για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.
δ. Διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειµένων των Διεθνών Οργανισµών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε εθνικό
επίπεδο, καθώς και επιστηµονική τεκµηρίωση και προώθηση των
θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισµούς.
ε. Ορθή εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των διµερών συµβάσεων στην απονοµή συντάξεων γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου.
στ. Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, µε στόχο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µέσα από την
έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών διαρθρώνεται σε

οργανικές µονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Νοµοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Διεύθυνση Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων.
γ) Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
Βορείου Ελλάδος.
δ) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 70
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας Ε.Ε.
και Διεθνών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής:
«Άρθρο 21Β
Διεύθυνση Νοµοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας Ε.Ε.
και ΔΣΚΑ είναι οι εξής:
α) Η παρακολούθηση και ο συντονισµός της εθνικής νοµοθεσίας µε τους Κανονισµούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ).
β) Ο σχεδιασµός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων µέτρων
σχετικά µε ζητήµατα της διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε την Ε.Ε.,
µε τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και µε
Διεθνείς Οργανισµούς για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών
κειµένων των Διεθνών Οργανισµών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε
εθνικό επίπεδο, καθώς και η επιστηµονική τεκµηρίωση και προώθηση των θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισµούς.
2. Η Διεύθυνση Νοµοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ διαρθρώνεται σε
οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
β) Τµήµα Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ).
γ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού.
δ) Τµήµα Αναλογιστικού Ισοδύναµου και Διεθνών Οργανισµών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή της
νοµοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά µε τις συντάξεις και τις παροχές
ασθένειας σε χρήµα.
αβ) Παρακολούθηση της νοµοθεσίας και της νοµολογίας του
Δικαστηρίου της Ε.Ε. και προετοιµασία των θέσεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα ερµηνείας, εφαρµογής ή τροποποίησης της νοµοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά µε τις συντάξεις και τις
παροχές ασθένειας σε χρήµα.
αγ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες ελληνικές αρχές επί της ενωσιακής νοµοθεσίας για θέµατα εφαρµοστέας νοµοθεσίας, συντάξεων, παροχών ασθένειας σε χρήµα,
καθώς και για θέµατα σχετικά µε τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούµενων Εργαζοµένων (ΔΕΚΑΔΕ).
αδ) Μελέτη και διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο
πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων για θέµατα εφαρµοστέας νοµοθεσίας, συντάξεων και παροχών
ασθένειας σε χρήµα.
αε) Εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ του eΕ.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών φορέων της Ε.Ε., µε σκοπό την
ενηµέρωση των ασφαλισµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ εµπειρογνωµόνων των φορέων για την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού των διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των
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συντάξεων.
αστ) Συντονισµός των υποθέσεων σχετικών µε την αναγκαστική είσπραξη µεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της ΕΕ, του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας.
αζ) Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και έκδοση εγκυκλίων και ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και
παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές
Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αθ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση
των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος.
β) Τµήµα Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ) µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των
διατάξεων των Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα µε άλλες χώρες αναφορικά
µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε χρήµα.
ββ) Εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ του eΕ.Φ.Κ.Α. και των κρατών, µε τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ.
βγ) Σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρµόδιες ελληνικές αρχές και την προετοιµασία των θεµάτων των διαπραγµατεύσεων, µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ
στον τοµέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
βδ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) και την παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση
των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος.
γ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών µεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-µελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ
και της Ελβετίας, που αφορούν όλους τους κλάδους Κοινωνικής
Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Electronic Exchange of Social Security
Information, EESSI).
γβ) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών όλων
των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν
σε διεθνείς οργανισµούς και χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει
συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ιστορικό
των διακινούµενων ασφαλισµένων εντός της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της
Ελβετίας και των χωρών ΔΣΚΑ και τα δικαιώµατα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης.
γδ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων για θέµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ε..
γε) Υποβολή προτάσεων προς τις αρµόδιες αρχές για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εφαρµογών σχετικά µε την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σε συνεργασία µε τη συναρµόδια
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Αναλογιστικού Ισοδύναµου και Διεθνών Οργανισµών
µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ιδιαίτερο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και
Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των συντονισµένων
Διεθνών Οργανισµών και τη µεταφορά αναλογιστικού ισοδύναµου.
δβ) Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισµούς, ξένους
ασφαλιστικούς φορείς και διπλωµατικές αντιπροσωπείες, σχετικά µε το εθνικό σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης.
δγ) Μέριµνα για θέµατα που σχετίζονται µε τη Διεθνή Ένωση
Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) και άλλα συναφή διεθνή όργανα.
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δδ) Εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ του eΕ.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών φορέων της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισµών, καθώς και τη διοργάνωση και επιµέλεια των
επισκέψεων κλιµακίων Διεθνών Οργανισµών, σε συνεργασία µε
τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δε) Διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε σκοπό την ενηµέρωση των διακινούµενων εργαζοµένων, καθώς και προγραµµάτων συνεργασίας και συνοµιλιών, ιδίως µε φορείς και
πρεσβείες.
δστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος.»
Άρθρο 71
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Γ ως εξής:
«Άρθρο 21Γ
Διεύθυνση Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν
στις συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των
κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των
συντονισµένων Διεθνών Οργανισµών και των κατοίκων χωρών µε
τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
β) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των
εν λόγω συντάξεων, η απονοµή τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων διαρθρώνεται
σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών
Οργανισµών.
β) Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών
Οργανισµών µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των
υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισµών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
λόγω θανάτου, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας
και εξωιδρυµατικού, που αφορούν την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
αε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης,
αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος,
αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β) Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ µε αρµοδιότητες ως ακολούθως:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες
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µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
λόγω θανάτου για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων
και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης,
αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος,
αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως
εξής:
γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας,
ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου
για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων µέσων
ή βοηθηµάτων, για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις
χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους
στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Α’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων εκτείνεται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.»
Άρθρο 72
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Β’
Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
(Βορείου Ελλάδος)
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Δ ως εξής:
«Άρθρο 21Δ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
(Βορείου Ελλάδος)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος είναι οι εξής:
α) Η εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων της Βορείου Ελλάδος για
θέµατα ασφάλισης και παροχών που προσδιορίζονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν στις
συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισµένων Διεθνών Οργανισµών και των κατοίκων χωρών µε τις
οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γ) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονοµή των εν
λόγω συντάξεων, η απονοµή τους και η επιτάχυνση της διαδικα-
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σίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Β’ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων
Βορείου Ελλάδος διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου
τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Διεθνών Συµβάσεων.
β) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισµών.
γ)Τµήµα Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ.
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονοµής
Διεθνών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Διεθνών Συντάξεων µε αρµοδιότητες ως
εξής:
αα) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ιστορικό
και την αναγνώριση περιόδων ασφάλισης των διακινούµενων
ασφαλισµένων εντός της Ε.Ε., της ΕΟΧ, της Ελβετίας και χωρών
ΔΣΚΑ.
αβ) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ιδιαίτερο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των συντονισµένων
Διεθνών Οργανισµών.
αγ) Παροχή πληροφοριών στους ασφαλισµένους για θέµατα
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.
αδ) Διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε σκοπό την ενηµέρωση των διακινούµενων εργαζοµένων.
β) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισµών
µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των
υπαλλήλων των διεθνών οργανισµών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισµός των εν λόγω συντάξεων γήρατος, αναπηρίας
και λόγω θανάτου, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία
συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών,
µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη
σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και
λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρατος ή και
λόγω θανάτου.
βζ) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
(ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες
µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου,
για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς
και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού,
που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση
και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών,
µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη
σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και
λόγω θανάτου.
γστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρατος ή και
λόγω θανάτου.
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γζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίωσης προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας,
ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου βοηθήµατος και µέσου
για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων µέσων ή
βοηθηµάτων για θέµατα που αφορούν στη νοµοθεσία χορήγησης
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της Ε.Ε. και
τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις
καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, και στο αυτοδιοίκητο τµήµα του
Αγίου Όρους.»
Άρθρο 73
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης
της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
Το άρθρο 22 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και
Υγείας αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασµός της πολιτικής των παροχών σε χρήµα, µε γνώµονα τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και την κοινωνική ευηµερία, καθώς και υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο
των εκάστοτε δηµοσιονοµικών συνθηκών.
β) Ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τις παροχές σε
χρήµα.
γ) Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής των παροχών σε χρήµα, µε στόχο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων µέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
δ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών
απονοµής των παροχών σε χρήµα, µε στόχο την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την αποφυγή σφαλµάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Α’ Παροχών.
β) Διεύθυνση Β’ Παροχών.
γ) Διεύθυνση Γ’ Παροχών.
δ) Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
ε) Τµήµα Νοµοθεσίας Παροχών.
στ) Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων Παροχών.
ζ) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
3. Η χωρική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Παροχών έχει ως
εξής:
α) Οι Διευθύνσεις Α’ Παροχών, Β’ Παροχών µε έδρα την
Αθήνα, απονέµουν τα επιδόµατα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου και Κρήτης.
β) Η Διεύθυνση Γ’ Παροχών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, απονέµει επιδόµατα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και για το αυτοδιοίκητο τµήµα
του Αγίου Όρους.
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4. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώµης
του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. µπορεί να µεταφέρεται η αρµοδιότητα
χορήγησης των παροχών από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας σε Τοπικές Διευθύνσεις.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση των αρµοδιοτήτων του αυτοτελούς
Τµήµατος Νοµοθεσίας Παροχών
Το άρθρο 27 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθεσίας
Παροχών
1. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικά µε τα επιδόµατα µητρότητας
και ασθένειας, τα έξοδα κηδείας και τις λοιπές παροχές σε
χρήµα.
2. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση ή την
τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής των εν γένει παροχών.
3. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και
την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις
εν γένει παροχές.
4. Η µέριµνα για την τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων
Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες.
5. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση αρµοδιοτήτων του αυτοτελούς Τµήµατος Δειγµατοληπτικών Ελέγχων Παροχών
Το άρθρο 28 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος
Δειγµατοληπτικών Ελέγχων Παροχών
1. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την έκδοση των αποφάσεων επιδοµάτων µητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των
λοιπών παροχών.
2. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µεθόδων για την ορθή επιλογή των δειγµάτων προς έλεγχο.
3. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρµογή και τη βελτίωση
των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των αποφάσεων επιδοµάτων µητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των εν
γένει παροχών.
4. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
5. Η παρακολούθηση της µηνιαίας ροής των ανωτέρω εργασιών, καθώς και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
6. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και
την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις
ανωτέρω εργασίες.»
Άρθρο 76
Σύσταση, στρατηγικός σκοπός, αρµοδιότητες και
διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Το άρθρο 29 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών
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1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι η εποπτεία, ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός της λειτουργίας των οργανικών µονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και η παρακολούθηση του
έργου τους, µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία του Ταµείου σε θέµατα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
2. Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι οι εξής:
α) Η εφαρµογή, εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούµενης πολιτικής των κλάδων επικουρικής
και εφάπαξ στον τοµέα ευθύνης της και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείµενα όργανα.
β) Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων και της δράσης
των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ο
συντονισµός της λειτουργίας τους και η αξιολόγηση του κόστους
και της ποιότητας των αποτελεσµάτων τους.
γ) Ο συντονισµός και η βελτίωση της λειτουργίας των οργανικών µονάδων, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νόµιµη, παραγωγική και αποτελεσµατική λειτουργία τους και την εφαρµογή
των κείµενων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.
δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισµού και επικοινωνίας
µε άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς.
ε) Η αξιολόγηση των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
που υπάγονται σε αυτήν.
στ) Η προσυπογραφή εγγράφων που υπογράφονται από τα
υπερκείµενα όργανα.
ζ) Η παράστασή του στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., ανάλογα µε τη
φύση του θέµατος.
3. Η Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Α’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Δηµοσίου Τοµέα.
β) Β’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
γ) Γ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
δ) Δ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
ε) Ε’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
στ) ΣΤ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
ζ) Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
η) Β’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
θ) Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
ι) Αυτοτελές τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 77
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Α’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δηµοσίου Τοµέα
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Α’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Δηµοσίου Τοµέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Α’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ του Δηµοσίου Τοµέα είναι οι εξής:
α) Ο καθορισµός και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών
για την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή των δηµοσίων υπαλλήλων.
β) Η επιµέλεια των θεµάτων επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), Ελληνικής Χωροφυλακής
(Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.),
του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα
Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), του τέως Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ).
γ) Η επιµέλεια των ασφαλιστικών θεµάτων εφάπαξ παροχών
των τοµέων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων, Πρόνοιας Υπαλλή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λων Ν.Π.Δ.Δ., Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της
Ελλάδος, Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών,
Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους, Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών, Πρόνοιας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων του τέως Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και του Ειδικού Λογαριασµού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Η Α’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Παροχών Εφάπαξ του Δηµοσίου Τοµέα διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες
επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρµογών.
3. Οι αρµοδιότητες της Α’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών του Δηµοσίου Τοµέα κατανέµονται µεταξύ
των τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόµενου σύµφωνα µε τον νόµο.
αβ) Χειρισµός θεµάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων µε
τις ασφαλιστικές εισφορές.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική
ενηµερότητα στους ασφαλισµένους.
αε) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών σχετικά µε τον
αριθµό των ασφαλισµένων.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των καθυστερούµενων εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ όλων των απαιτούµενων στοιχείων
για την εφαρµογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές µετά από έλεγχο.
βε) Επιµέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρµογών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Υποστήριξη των χρηστών των εφαρµογών.
γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει µηχανογραφικών
εφαρµογών και λήψη µέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων.
γγ) Ένταξη νέων κωδικοποιηµένων στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεών τους στο λογισµικό, για τον καθορισµό του Κωδικού
Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος ορθής ροής αυτών.
γδ) Ένταξη κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισµού στο λογισµικό.
γε) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και την
αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των δηµοσίων υπαλλήλων.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.»
Άρθρο 78
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Β’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Β ως εξής:
«Άρθρο 29Β
Β’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια των ασφαλιστικών
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και συνταξιοδοτικών θεµάτων των ασφαλισµένων του τέως
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ).
2. Η Β’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως
εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Β’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και χορήγηση
βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενηµερότητα.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και Πληρωµών των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές µετά από έλεγχο.
βε) Επιµέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων, µετά την παροχή στοιχείων από το Τµήµα Πληρωµών Συντάξεων και αποστολή τους στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»
Άρθρο 79
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Γ’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Γ ως εξής:
«Άρθρο 29Γ
Γ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών θεµάτων των ασφαλισµένων του τ. Ενιαίου
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ), των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης
Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταµείου
Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) και
του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως
προς την επικουρική ασφάλιση.

10661

2. Η Γ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Γ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
αβ) Καταµέτρηση του χρόνου ασφάλισης και έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων.
αγ) Χειρισµός θεµάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αδ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισµένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών
µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενηµερότητα.
αστ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση
µισθωτών και αυτοτελώς απασχολούµενων.
αζ) Μελέτη και αντιµετώπιση ασφαλιστικών θεµάτων σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και Πληρωµών των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την
εφαρµογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές, µετά από έλεγχο.
βε) Διενέργεια τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων, µε
σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για την ασφάλιση των απασχολουµένων και την καταβολή εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητες
που αφορούν τους ασφαλισµένους του τ. Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ) και των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου
Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητες
που αφορούν τους ασφαλισµένους του Ειδικού Λογαριασµού
Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ),
του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ.
ΤΑΠΤΠ) του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
(ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ως ακολούθως:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.»
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Άρθρο 80
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Δ’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Δ ως εξής:
«Άρθρο 29Δ
Δ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών θεµάτων των ασφαλισµένων των τ. Τοµέων
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΕΤΒΑ και
των τ. Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ
και Τουρισµού.
2. Η Δ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως
εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Δ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόµενου σε ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική
ενηµερότητα στους ασφαλισµένους.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή
του ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και
Πληρωµών.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές µετά από σχετικό έλεγχο.
βε) Επιµέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ µέρους τους των
εργοδοτών.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητες
που αφορούν τους ασφαλισµένους των τέως Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, και ΕΤΒΑ, ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητες
που αφορουν τους ασφαλισµένους των τέως Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισµού, ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 81
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ε ως εξής:
«Άρθρο 29Ε
Ε’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών θεµάτων των ασφαλισµένων του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του
ΟΑΕΕ, των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ)
και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ και
των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων, Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων
(ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
2. Η Ε’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώνεται σε
οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόµενου στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική
ενηµερότητα στους ασφαλισµένους.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή
του ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και
Πληρωµών.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές µετά από έλεγχο.
βε) Επιµέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος για την καταβολή των εισφορών των εργοδοτών.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητα
τους ασφαλισµένους του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ και των τέως Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων
Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητα
τους ασφαλισµένους των τέως Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
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δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.»
Άρθρο 82
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 29ΣΤ
ΣΤ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της ΣΤ’ Διεύθυνσης Επικουρικής
Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών θεµάτων των ασφαλισµένων του τέως
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής
Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυµων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας
και Οινοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών (τ. ΤΕΑΧ), του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ).
2. Η ΣΤ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως
εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης.
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
ε) Γ’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της ΣΤ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως
εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόµενου στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική
ενηµερότητα στους ασφαλισµένους.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµίσεις,
έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστίµων.
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και Πληρωµών όλων των απαιτούµενων στοιχείων για την
εφαρµογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συµφωνία ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές µετά από έλεγχο.
βε) Επιµέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών των εργοδοτών.
γ) Α’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητα
τους ασφαλισµένους του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης
Χηµικών (ΤΕΑΧ) και του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ)
ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
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φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.
δ) Β’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητα
τους ασφαλισµένους του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) και του
τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυµων
Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ):
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών
φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.
ε) Γ’ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµοδιότητα
τους ασφαλισµένους του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) ως
εξής:
εα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
εβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
εγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των συνταξιούχων.
εδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
εε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δικαιωµάτων.»
Άρθρο 83
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ζ ως εξής:
«Άρθρο 29Ζ
Α’Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιµέλεια των θεµάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) και
ειδικότερα των τοµέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου,
Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών,
Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Πρόνοιας Ξενοδοχουπαλλήλων, Πρόνοιας Λιµενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου.
2. Η Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
Οι αρµοδιότητες της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριµνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και
λήψη µέτρων για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.
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αγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή
του ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και
Πληρωµών.
αδ) Υπολογισµός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών σχετικά µε τον
αριθµό των ασφαλισµένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ µέρους των εργοδοτών.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητα τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Πρόνοιας
Προσωπικού Ιπποδροµιών και Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού
Θεάτρου του τέως Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) ως
εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
ββ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητα τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου,
Πρόνοιας Λιµενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς του τέως Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ)
ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
γβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητα τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων και Πρόνοιας
Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων, του τέως Ταµείου Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
δβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»
Άρθρο 84
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Β’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Η ως εξής:
«Άρθρο 29Η
Β’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παρο-

χών είναι η επιµέλεια των θεµάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) µε τους
Τοµείς του, ήτοι τον Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και
Υπαλλήλων Τύπου, τον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, τον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, του κλάδου πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) µε τους Τοµείς
του, ήτοι τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., τον Κλάδο
Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.), τον Τοµέα Πρόνοιας
Προσωπικού Ο.Σ.Ε., τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και
Τουρισµού, τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης, τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης,
του τέως Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού
(Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
2. Η Β’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
ε) Δ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
3. Οι αρµοδιότητες της Β’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη κάθε µέτρου για την είσπραξη των καθυστερούµενων εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.
αγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή
του ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και
Πληρωµών.
αδ) Υπολογισµός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών σχετικά µε τον
αριθµό των ασφαλισµένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ µέρους των εργοδοτών.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.,
Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και
Τουρισµού, του κλάδου πρόνοιας του τέως Ταµείου Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
ββ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος αποφάσεων στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
(ΚΑΠ Δ.Ε.Η.) και των Τοµέων Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής
Τραπέζης, Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης του
κλάδου πρόνοιας του τέως Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως ακολούθως:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
γβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
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γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του κλάδου πρόνοιας του
Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζοµένων στα
Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
δβ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
ε) Δ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους του τέως Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) ως
εξής:
εα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
εβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
εγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
εδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ
βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»
Άρθρο 85
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
και απονοµή αρµοδιοτήτων στα τµήµατα συντάξεων των Τοπικών Διευθύνσεων
1. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Θ ως εξής:
«Άρθρο 29Θ
Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιµέλεια των θεµάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.)
και ειδικότερα των Τοµέων Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων, Πρόνοιας Υγειονοµικών, Πρόνοιας Δικηγόρων
Αθηνών, Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών, Πρόνοιας Συµβολαιογράφων, Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
2. Η Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές
µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ
Παροχών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριµνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και

10665

λήψη κάθε µέτρου για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών
απαιτήσεων.
αγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού
και Πληρωµών των απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή του
ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικού και Πληρωµών.
αδ) Υπολογισµός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών σχετικά µε τον
αριθµό των ασφαλισµένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ µέρους των εργοδοτών.
β) Α’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
ββ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Υγειονοµικών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων
(Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
γβ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ’ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που αφορούν
τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,
Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών και Πρόνοιας Συµβολαιογράφων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος.
δβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυτοτελών
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»
2. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Αρµοδιότητες Τοπικών Διευθύνσεων στην Απονοµή Συντάξεων
1. Τα Τµήµατα συντάξεων στις Τοπικές Διευθύνσεις, τα οποία
θα προκύψουν από Υποκαταστήµατα Μισθωτών που απονέµουν
συντάξεις, έχουν την αρµοδιότητα της απονοµής των συντάξεων.
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2. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώµης
του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να µεταφέρεται η αρµοδιότητα
της απονοµής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις.»
Άρθρο 86
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της
διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Το άρθρο 36 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αναλύεται στα εξής:
α) Εφαρµογή των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της οικονοµικής στρατηγικής του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή αποτυπώνεται
στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο Προϋπολογισµό του eΕ.Φ.Κ.Α..
β) Αποτελεσµατικός συντονισµός, καθοδήγηση και εποπτεία
των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά µε την ορθή και ενιαία οικονοµική λειτουργία και διαχείριση.
γ) Αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών πληρωµής των
υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και διασφάλιση της νοµιµότητας
και κανονικότητας των δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και της κινητής περιουσίας του φορέα, βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται
σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος ως
εξής:
α) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων
Επικουρικής και Εφάπαξ.
β) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Δηµοσιονοµικών
Αναφορών.
γ) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών.
δ) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Παροχών.
στ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
Άρθρο 87
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής
και Εφάπαξ
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:
«Άρθρο 36Α
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών
Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ είναι η ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών
υποθέσεων και λειτουργιών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων
Επικουρικής και Εφάπαξ διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες
επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης.
β) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης
Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:

α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και µέριµνα για την εκτέλεσή τους.
αβ) Κατάρτιση των ετήσιων ισολογισµών – απολογισµών των
κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αγ) Σχεδιασµός και αναµόρφωση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΜΠΣΔ) των αυτοτελών κλάδων
επικουρικής και εφάπαξ.
αδ) Τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αε) Καταµερισµός κοινών δαπανών στους προϋπολογισµούς
των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αστ) Τήρηση και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αζ) Εποπτεία των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των αποθεµατικών και της ταµειακής διαχείρισης.
αη) Λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, καθώς και
των εσόδων τους.
αθ) Υποστήριξη στη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
αι) Φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και τήρηση αρχείου
όλων των παραστατικών οικονοµικής διαχείρισης.
αια) Μέριµνα για την εναρµόνιση και τυποποίηση του λογιστικού σχεδίου των κλάδων επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ,
καθώς και των λογιστικών µεθόδων και διαδικασιών και τυχόν
τροποποιήσεών τους.
αιβ) Διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφιστικών εγγραφών και
έλεγχος των παραστατικών.
αιγ) Τήρηση του βιβλίου Μητρώου Παγίων και µέριµνα για την
εκποίηση ή την καταστροφή του.
β) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Μέριµνα για τη διαδικασία πραγµατοποίησης των δαπανών
και των εν γένει υποχρεώσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ σε συνεργασία µε το Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, για
την επάρκεια των Ταµειακών Διαθεσίµων.
ββ) Έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής.
βγ) Έκδοση βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών συνταξιούχων και
δικαιούχων των αυτοτελών κλάδων και αποστολή τους στην
ΑΑΔΕ.
βδ) Καταβολή πάσης φύσεως παροχών, µηνιαίων επικουρικών
συντάξεων και εφάπαξ βοηθηµάτων µετά από τη διαβίβαση των
εκκαθαρισµένων καταστάσεων από τις αρµόδιες Διευθύνσεις.
βε) Εκκαθάριση και επιµέλεια καταβολής των κληρονοµικών
δικαιωµάτων.
βστ) Απόδοση κρατήσεων και φόρων και σύνταξη περιοδικών
και ετήσιων δηλώσεων απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόµενες παροχές των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
βζ) Τήρηση αρχείου των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής
και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους.
βη) Εξόφληση των πάσης φύσεως θεωρηµένων χρηµατικών
ενταλµάτων από τους τραπεζικούς λογαριασµούς του Ταµείου.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της περίπτωσης ββ) δεν µπορεί
να συµπτίπτει στο ίδιο πρόσωπο που ασκεί τις αρµοδιότητες της
περίπτωσης βη) του Τµήµατος αυτού.
γ) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των
εσόδων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, συγκεντρωτική καταγραφή αυτών και ενηµέρωση των αρµόδιων Τµηµάτων Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών, όταν απαιτείται.
γβ) Λήψη µέτρων για την είσπραξη των καθυστερούµενων εισφορών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
γγ) Έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για την πορεία εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων για την
είσπραξη των καθυστερούµενων εισφορών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
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γδ) Σχεδιασµός και υποβολή προτάσεων για τη µεγιστοποίηση
της εισπραξιµότητας των απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής
και εφάπαξ.
γε) Αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των κλάδων
επικουρικής και εφάπαξ που δεν αφορούν σε οφειλές εργοδοτών, όπως οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή παροχές
πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλλήλων των δύο κλάδων και οι οφειλές ενοικίων.
γστ) Έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως εισπράξεις
από απαιτήσεις των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρόνων, κληρονοµικών δικαιωµάτων, ενοικίων και λοιπών οφειλών και δηµιουργία των σχετικών
ηλεκτρονικών αρχείων για την αποστολή τους στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.»
Άρθρο 88
Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της
διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων
Το άρθρο 39 του π.δ. 8/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και
Πληρωµής Συντάξεων είναι οι εξής:
α. Η εκκαθάριση και πληρωµή των συντάξεων γήρατος, των
συντάξεων λόγω θανάτου και των συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισµών και ΔΣΚΑ.
β. Η τήρηση και η ενηµέρωση του Μητρώου Συνταξιούχων.
2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων διαρθώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Α’ Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος.
β) Τµήµα Β’ Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος.
γ) Τµήµα Γ’ Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος.
δ) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
ε) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ.
στ) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ.
ζ) Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α’, Β’ και Γ’ Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωµή των συντάξεων γήρατος.
αβ) Ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων
ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
αγ) Διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον
συµψηφισµό συντάξεων γήρατος που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη
των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
αδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων, καθώς και λοιπών κρατήσεων.
αε) Λήψη δικαστικών µέτρων σε βάρος των κατά νόµο υπόχρεων στις περιπτώσεις µη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου
σύνταξης.
β) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω Θανάτου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωµή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ) Ενηµέρωση των τηρούµενων κατά κατηγορία ατοµικών µερίδων των συνταξιούχων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
βγ) Διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον
συµψηφισµό συντάξεων λόγω θανάτου που έχουν χορηγηθεί
αχρεωστήτως, µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών κα-
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ταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
βδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών κρατήσεων.
βε) Λήψη δικαστικών µέτρων σε βάρος των κατά νόµο υπόχρεων σε περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου του δικαιούχου
σύνταξης.
γ) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ
µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωµή των συντάξεων γήρατος ή λόγω θανάτου για
τις χώρες της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και για τους υπαλλήλους διεθνών οργανισµών.
γβ) Ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων
ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ) Διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον
συµψηφισµό συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν
χορηγηθεί αχρεωστήτως, µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των
σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
γδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών κρατήσεων.
γε) Λήψη δικαστικών µέτρων σε βάρος των κατά νόµο υπόχρεων σε περιπτώσεις µη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου σύνταξης.
δ) Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
δα) Τήρηση, ενηµέρωση, έλεγχος και εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων.
δβ) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό και την
αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφορούν το Μητρώο Συνταξιούχων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δγ) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις µεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και
έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δδ) Έκδοση φύλλων µεταβολών προς τους συνταξιούχους.
δε) Παροχή πληροφοριών σε δηµόσιους φορείς σχετικά µε την
κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων.
δστ) Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέµατα.
ε) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Επικουρικών Συντάξεων
και Παροχών Εφάπαξ µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
εα) Καταβολή των παροχών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ και διεκπεραίωση όλων των απαιτούµενων εργασιών.
εβ) Τήρηση δεδοµένων πληρωµών.
εγ) Ενσωµάτωση των αρχείων αναστολών, των ανεκτέλεστων
και ανείσπρακτων επικουρικών συντάξεων στο σύστηµα πληρωµών.
εδ) Συγκέντρωση στοιχείων και δηµιουργία αρχείου για την
αναζήτηση οφειλών από επικουρικές συντάξεις και αποστολή
στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
εε) Εισαγωγή οφειλών συνταξιούχων στο σύστηµα πληρωµών
και παρακολούθηση της εξόφλησής τους.
εστ) Παροχή στις αρµόδιες Διευθύνσεις στοιχείων πληρωµών
που αφορούν σε κληρονοµικά δικαιώµατα από µη εισπραχθείσες
συντάξεις.
εζ) Παραµετροποίηση των αιτηµάτων για την παροχή πάσης
φύσεως στατιστικών στοιχείων που ανάγονται στη διαδικασία καταβολής των παροχών, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
εη) Αποστολή των µεταβολών στους πιστωτικούς οργανισµούς, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονοµής επικουρικής
σύνταξης.
εθ) Συγκέντρωση όλων των στοιχείων για την έκδοση των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήµατος των συνταξιούχων των κλάδων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επικουρικής και εφάπαξ, έκδοση και αποστολή τους στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.»
Άρθρο 89
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της
διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
Το άρθρο 41 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης αναλύεται στα
εξής:
α) Αναβάθµιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας
των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στην υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Επαγγελµατική ανάπτυξη, ορθολογική και αποτελεσµατική
διαχείριση και αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτιριακές εγκαταστάσεις µε την κατάλληλη υποδοµή και ποιοτική αναβάθµιση
αυτών.
δ) Συστηµατική καταγραφή και αποτελεσµατική διαχείριση και
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ε) Εξοικονόµηση πόρων µέσω της εγκατάστασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτίρια ιδιοκτησίας του.
στ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προµηθειών για την
ενίσχυση των υπηρεσιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού.
β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
γ) Διεύθυνση Στέγασης.
δ) Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
ε) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
στ) Διεύθυνση Προµηθειών.
ζ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
η) Αυτοτελές Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου.»
Άρθρο 90
Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων,
της διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Το άρθρο 43 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι
οι εξής:
α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του eΕ.Φ.Κ.Α., µε την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας
σε θέµατα αρµοδιότητας του φορέα.
β) Ο σχεδιασµός της στρατηγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναµικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου
και των επιχειρησιακών σχεδίων αυτού.
γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασµός και
η υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, επιµόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Η συµβολή στη µεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση
σε βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς, η οργάνωση προγραµµάτων και δράσεων ενηµέρωσης και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, η υλοποίηση προγραµµάτων της ΕΕ ή διακρατικών συµφωνιών παροχής τεχνικής

βοήθειας, καθώς και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
ε) Η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού σε συναφή µε τον σκοπό του e-Ε.Φ.Κ.Α. αντικείµενα και δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η πραγµατοποίηση εκδόσεων.
στ) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων για υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε σύµπραξη µε εκπαιδευτικούς φορείς και
ιδρύµατα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.
ζ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων,
που προάγουν τους σκοπούς του e-Ε.Φ.Κ.Α..
η) Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται από οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
β) Τµήµα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.
γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Σχεδιασµός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού
του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου και των
ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων.
αβ) Διαµόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αρχές διαχείρισης ποιότητας.
αγ) Τήρηση Μητρώου διδακτικού προσωπικού.
αδ) Ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών
του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση αυτών.
αε) Κατάρτιση και επικαιροποίηση του προγραµµατισµού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησής του.
αστ) Σχεδιασµός και κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης
που αφορούν στην εξειδίκευση, κατάρτιση, επιµόρφωση και ενηµέρωση για το ανθρώπινο δυναµικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για µέλη επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες,
καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα, σε θέµατα αρµοδιότητας του φορέα.
αζ) Πιστοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και τροποποίηση και επικαιροποίησή
τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
αη) Υποβολή προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για
έγκριση και πιστοποίηση στο ΕΚΔΔΑ.
αθ) Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς τον
βαθµό επίτευξης των στόχων, καθώς και τον βαθµό µεταφοράς
της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον και υποβολή σχετικών
προτάσεων βελτίωσης στο Τµήµα Υλοποίησης Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων.
αι) Δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.
αια) Οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της δια βίου
επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού, σε συνεργασία µε
τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιβ) Συντονισµός των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσον αφορά τη
διαχείριση προγραµµάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας της ΕΕ,
καθώς και την εκπροσώπηση του φορέα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και των διεθνών οργανισµών.
αιγ) Οργάνωση συµµετοχής του προσωπικού σε προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών, εκµάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και
σε επιµορφωτικά προγράµµατα, συνέδρια και σεµινάρια για θέµατα συναφή προς τα αντικείµενα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιδ) Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύµατα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
µε πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους, µε σκοπό
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και τη συµµετοχή σε
αυτές.
αιε) Υπολογισµός πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στο
εκπαιδευτικό έργο της Διεύθυνσης και υποβολή προτάσεων στην
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αρµόδια Διεύθυνση.
αιστ) Δηµιουργία στατιστικών αναφορών και εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
β) Τµήµα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης,
εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
ββ) Επιλογή και αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων.
βγ) Εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των
αναγκαίων υποδοµών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων.
βδ) Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, εφοδιασµός της µε τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, εφοδιασµός της µε
οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και διασύνδεσή της µε βιβλιοθήκες άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων.
βε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δοµές του φορέα ή σε πιστοποιηµένους χώρους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή σε
κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
βστ) Διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης
και της εκπαιδευτικής της λειτουργίας εν γένει.
βζ) Προγραµµατισµός των αναγκών για πάγιο, µηχανολογικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισµό και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προµήθεια, τη συντήρηση και επισκευή τους.
βη) Εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης
και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων.
βθ) Μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρµογών των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν θέµατα εκπαίδευσης και
εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, τη βελτίωση των υφιστάµενων,
καθώς και για την υποστήριξη των υφιστάµενων εφαρµογών στην
αρµόδια Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βι) Τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής και των
εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.
γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος µε αρµοδιότητες ως
εξής:
γα) Υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης,
εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
γβ) Γραµµατειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
γγ) Συγκέντρωση των απαιτούµενων οικονοµικών στοιχείων και
δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και αποστολή
τους στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία.
γδ) Εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης
και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων.
γε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δοµές του φορέα ή σε πιστοποιηµένους χώρους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή σε
κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
γστ) Τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής και των
εκπαιδευτικών δράσεων του Τµήµατος.
4. Έδρα του Τµήµατος Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος είναι η
Θεσσαλονίκη και η χωρική του αρµοδιότητα εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.»
Άρθρο 91
Τροποποίηση του επιχειρησιακού στόχου,
της διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Το άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
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του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Μητρώου.
β) Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσία τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Μητρώου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας
του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
αγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου στέγασης υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί ακινήτων.
αε) Δήλωση των ακινήτων στα αρµόδια κτηµατολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.
αστ) Συµπλήρωση εντύπων που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία σχετικά µε την ακίνητη περιουσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. και
χειρισµός σχετικών µε τα έντυπα ζητηµάτων.
αζ) Τήρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση βάσης δεδοµένων παγίων εξόδων, έκτακτων δαπανών και δαπανών συντήρησης ιδιόκτητων κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
αη) Συγκέντρωση τριµηνιαίων αναφορών λειτουργικών εξόδων
των κτιρίων των υπηρεσιών του φορέα.
αθ) Έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δαπανών και
δαπανών τεχνικών εργασιών ανά κτίριο.
αι) Διατήρηση φυσικού αρχείου ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α. και φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων.
αια) Διασφάλιση της κυριότητας, της νοµής και κατοχής της
ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α. µε τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκπόνηση και αναθεώρηση του πενταετούς προγράµµατος και του µακροπρόθεσµου προγράµµατος στέγασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας
του.
ββ) Υποβολή του πενταετούς προγράµµατος, του µακροπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και της αναθεώρησης αυτών στο
Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. για έγκριση, συνοδευόµενη από αναλυτική
τοποθέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού.
βγ) Διαβίβαση των προγραµµάτων στέγασης και αξιοποίησης
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση.
βδ) Σύνταξη εξαµηνιαίων αναφορών παρακολούθησης της
προόδου υλοποίησης του πενταετούς και του µακροπρόθεσµου
προγράµµατος.
βε) Δηµιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακινήτων,
σε όρους κόστους.
βστ) Δηµιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτιριακών
και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, σε
όρους κόστους.
βζ) Περιοδική εκτίµηση των ακινήτων, ώστε να αποτυπώνεται
η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
βη) Εκτίµηση της εµπορικής αξίας των ακινήτων, καθώς και
των µισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
βθ) Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης
µελετών σε τρίτους.
βι) Διενέργεια διαγωνισµών εκµίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και παραχώρησης ακινήτων µε αντιπαροχή,
κατ’ εκτέλεση του εγκεκριµένου προγράµµατος στέγασης και
αξιοποίησης.
βια) Αξιοποίηση ακινήτων µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
βιβ) Αποδοχή των δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βιγ) Εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών του eΕ.Φ.Κ.Α..
βιδ) Παρακολούθηση και διαχείριση των εκµισθώσεων του eΕ.Φ.Κ.Α..
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γ) Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Εκτίµηση των ακινήτων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
γβ) Εκτίµηση της εµπορικής αξίας των ακινήτων του τ.
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και των µισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
γγ) Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης
µελετών σε τρίτους.
γδ) Αξιοποίηση ακινήτων µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
γε) Αποδοχή δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών
απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
Άρθρο 92
Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανοµή
αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στέγασης
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:
«Άρθρο 44Α
Διεύθυνση Στέγασης
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στέγασης είναι η
στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των ακινήτων που
έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις οικείες Δ.Υ.Π.Ε..
2. Η Διεύθυνση Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες
επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Ακίνητων.
β) Τµήµα Στέγασης.
γ) Τµήµα Συντήρησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Ακινήτων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού πολυκατοικίας
για την εύρυθµη λειτουργία αυτής.
αβ) Ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για
την περιοχή της Αττικής και διαβίβασή τους στην αρµόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωµή.
αγ) Κατανοµή των κοινόχρηστων δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Παρακολούθηση, τήρηση και ενηµέρωση βάσης δεδοµένων
πάγιων εξόδων και κάθε είδους δαπανών που προκύπτουν από τη
στέγαση των υπηρεσιών.
αε) Παρακολούθηση και διαχείριση των ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονοµικές Υπηρεσίες και τα οποία ακίνητα παραχωρήθηκαν προς χρήση άνευ ανταλλάγµατος στις
οικείες Δ.Υ.ΠΕ. σύµφωνα µε τον
ν. 4238/2014 (Α’38).
β) Τµήµα Στέγασης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες, έλεγχος των αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και µέριµνα για
την έγκρισή τους.
ββ) Διενέργεια διαγωνισµών µίσθωσης σε εκτέλεση του προγράµµατος στέγασης, σύνταξη των απαιτούµενων προδιαγραφών,
σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συµφωνητικών.
βγ) Συντονισµός για την υλοποίηση της εγκατάστασης των µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους χώρους.
βδ) Λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας.
βε) Καταγραφή και επίλυση υφιστάµενων προβληµάτων προσβασιµότητας όσον αφορά άτοµα µε αναπηρίες (ΑµΕΑ).
βστ) Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµΕΑ στα κτίρια
και βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησής τους.
βζ) Παρακολούθηση και διαχείριση των µισθώσεων του eΕ.Φ.Κ.Α..
βη) Διατήρηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου των µισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Συντήρησης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Συντήρηση και φύλαξη των κτιριακών και ηλεκτροµηχανο-

λογικών εγκαταστάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών µε σκοπό
τη συντήρηση και επισκευή των κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, οχηµάτων και συσκευών του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ) Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, µεταφορά, συντήρηση και
υποστήριξη της λειτουργίας υποδοµών και εξοπλισµού σταθερής
τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραµµές και τηλεφωνικές συσκευές, του εξοπλισµού αυτοµατισµού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθµοµηχανές, καθώς και εκτέλεση σχετικών
εργασιών και επίβλεψή τους.
4. Η Διεύθυνση Στέγασης µπορεί 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 e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υποδοµών στέγασης
των υπηρεσιών του φορέα.»
Άρθρο 93
Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Το άρθρο 45 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών στο σύνολο
των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α. και η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των κτιρίων ιδιοκτησίας του.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε οργανικές
µονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Δηµοπρατήσεων.
β) Τµήµα Μελετών.
γ) Τµήµα Κατασκευών.
δ) Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
και χωρική αρµοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται περαιτέρω από οργανικές µονάδες
επιπέδου τµήµατος ως εξής:
δα) Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών.
δβ) Τµήµα Κατασκευών.
δγ) Τµήµα Συντήρησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Δηµοπρατήσεων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτηµάτων που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και
µηχανήµατα των ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των µισθωµένων χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισµός των αιτηµάτων σε όσα χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και σε όσα µπορούν να συµπεριληφθούν σε πενταετές
πρόγραµµα ή µακροπρόθεσµο πρόγραµµα στέγασης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
αγ) Ενηµέρωση των Διευθύνσεων Στέγασης και Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέµατα που απαιτούν
επέµβαση κατά προτεραιότητα.
αδ) Διαβίβαση των αιτηµάτων τεχνικής φύσης στα αρµόδια τµήµατα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειµένου να υλοποιηθούν.
αε) Σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης και έγκρισή τους,
καθώς και έγκριση της πίστωσης από τα αρµόδια όργανα του eΕ.Φ.Κ.Α. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
αστ) Διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισµών τεχνικών έργων
και µελετών και κατακύρωση των αποτελεσµάτων.
αζ) Κατάρτιση συµβάσεων για τη µελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων.
αη) Έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ), των Πρω-
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τοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)
και των λογαριασµών των εργοληπτών, καθώς και έλεγχος της
αµοιβής των µελετητών.
αθ) Τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που
αφορούν στα αντικείµενα και τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης.
αι) Συντονισµός του συνόλου των θεµάτων τεχνικής φύσης σε
όλη την επικράτεια, παρακολούθηση της πραγµατοποίησης των
δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων, καθώς
και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
αια) Συγκρότηση και γραµµατειακή υποστήριξη του Ανώτατου
Τεχνικού Συµβουλίου και άλλων επιτροπών της Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Μελετών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκπόνηση µελετών για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθµιση και τον εξωραϊσµό κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων,
σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών,
γεωτεχνικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων
µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, αξιολόγηση των µελετών
και παραλαβή των συµβάσεων.
βγ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.
βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνωµοσυνών.
βε) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθωση κτιρίων.
βστ) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης.
βζ) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δηµοπράτησης για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθµιση και τον εξωραϊσµό κτιριακών και
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
βη) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως του οικοδοµικού υλικού και της ανάλυσης χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,
πλην του ηλεκτρονικού.
βθ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού αυτοµατισµού
γραφείου, υποδοµών και εξοπλισµού σταθερής τηλεφωνίας και
µεταφορικών µέσων.
βι) Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συνεργασία µε τις
συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισµού σε µεταφορικά µέσα.
βια) Αγορά, επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των µεταφορικών µέσων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Κατασκευών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων
κτιρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης και διαρρύθµισης υφιστάµενων κτιρίων.
γβ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων
µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων
από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γδ) Διαχείριση νοµικών θεµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
γε) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνωµοσυνών.
γστ) Παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
γζ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών
(ΠΚΤΜΝΕ).
4. Οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτηµάτων που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και µισθωµένων χώρων όπου
στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισµός των αιτηµάτων σε όσα χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και σε όσα µπορούν να συµπεριληφθούν σε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο πρόγραµµα στέγασης ή αξιοποίησης.
αγ) Διαβίβαση των αιτηµάτων τεχνικής φύσης στα αρµόδια τµήµατα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειµένου να
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υλοποιηθούν.
αδ) Συντονισµός για την εγκατάσταση των µονάδων του eΕ.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους χώρους σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας.
αε) Εκπόνηση µελετών για την επισκευή, διαρρύθµιση και τον
εξωραϊσµό κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών,
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
αστ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων
µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, αξιολόγηση των µελετών
και παραλαβή των συµβάσεων.
αζ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.
αη) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνωµοσυνών.
αθ) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθωση κτιρίων.
αι) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και της
λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης.
αια) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δηµοπράτησης για την
επισκευή, διαρρύθµιση και τον εξωραϊσµό κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αιβ) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως για το οικοδοµικό υλικό και την ανάλυση χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,
πλην του ηλεκτρονικού.
β) Τµήµα Κατασκευών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων
κτιρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης και διαρρύθµισης υφιστάµενων κτιρίων.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων
µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βγ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων
από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνωµοσυνών.
βε) Παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
βστ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των
Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών
(ΠΚΤΜΝΕ).
γ) Τµήµα Συντήρησης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, οχηµάτων και συσκευών του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών για εγκατάσταση,
απεγκατάσταση, µεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδοµών και εξοπλισµού σταθερής τηλεφωνίας, όπως
τηλεφωνικές γραµµές και τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και του
εξοπλισµού αυτοµατισµού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθµοµηχανές, καθώς και εκτέλεση των σχετικών εργασιών
και επίβλεψή τους.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 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 συστηµάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν
τις υπηρεσίες του φορέα.»
Άρθρο 94
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της
διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Το άρθρο 48 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 48
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναλύεται στα εξής:
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α) Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
βασισµένη στις βέλτιστες πρακτικές και µεθοδολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β) Ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών και µε ασφάλεια υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
και στους πολίτες.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας.
β) Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ) Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και κατά τις
ηµέρες αργιών και εορτών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και µε σκοπό την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των
συστηµάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του φορέα.»
Άρθρο 95
Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων
της διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συντονισµού
και Ασφάλειας
Το άρθρο 49 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασµός των συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Ο συντονισµός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προµήθεια
εξοπλισµού, εφαρµογών και υπηρεσιών Πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Η ασφάλεια των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας διαρθρώνεται από οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού.
β) Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού.
γ) Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών.
δ) Τµήµα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συντονισµού
και Ασφάλειας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Προσδιορισµός, ανάλυση και σχεδιασµός του έργου του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Σύνταξη µελετών και προτάσεων για θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Παρακολούθηση, προγραµµατισµός, προετοιµασία και
διαχείριση έργων µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων και λοιπών
ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων.
αδ) Έρευνα και σχεδιασµός για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αε) Συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και καταγραφή των αναγκών για θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αστ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισµού προβληµάτων στη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αζ) Συντονισµός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών και υπηρεσιών πληροφορικής και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Συντονισµός των Περιφερειακών Τµηµάτων πληροφορικής
και επικοινωνιών σε θέµατα λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισµού και λογισµικού.
αθ) Σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών.
β) Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Προσδιορισµός και σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά
µε την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών, υπηρεσιών και αναλωσίµων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ) Παρακολούθηση των ενεργειών διαβούλευσης, δηµοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισµών εξοπλισµού, εφαρµογών,
υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλωσίµων.
βγ) Παρακολούθηση της υλοποίησης των συµβάσεων µε τους
αναδόχους εκτέλεσης έργων και προµήθειας αναλώσιµων που
αφορούν σε εξοπλισµό και εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών.
βδ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων
από τους εξωτερικούς συνεργάτες.
βε) Τήρηση και ενηµέρωση Μητρώου εξοπλισµού, λογισµικού
και εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
γ) Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση και ενηµέρωση όσον αφορά την εξέλιξη
των τεχνολογιών σε θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
γβ) Εκπόνηση µελετών και διατύπωση προτάσεων για τη διαµόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που εφαρµόζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ) Παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου ασφάλειας
και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του.
γδ) Σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών εναρµόνισης των
πληροφοριακών συστηµάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε εθνικά και διεθνή
πρότυπα ασφάλειας.
γε) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας,
καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου ασφάλειας.
γστ) Επιµέλεια για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των
διαβαθµισµένων πληροφοριών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Νοµικών Υποθέσεων και το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων για σχετικά ζητήµατα.
δ) Τµήµα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις µε τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
δα) Εκτίµηση και ανάλυση κινδύνου επί των εφαρµογών του eΕ.Φ.Κ.Α. από κυβερνοεπιθέσεις.
δβ) Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο
της ασφάλειας από κυβερνοεπιθέσεις.
δγ) Σχεδιασµός εφαρµογών και διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσεων.
δδ) Σύνταξη προδιαγραφών για την προµήθεια εφαρµογών και
διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσεων.
δε) Σύνταξη του µέρους του σχεδίου ασφαλείας που αφορά
στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
δστ) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
δζ) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων, καθώς και
ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.»
Άρθρο 96
Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της
διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Εφαρµογών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
Το άρθρο 51 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 51

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασµός, η επιλογή και η ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών του eΕ.Φ.Κ.Α..
β) Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρµογών πληροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των
υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Η υποστήριξη του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η αντιµετώπιση προβληµάτων κατά τη λειτουργία των εφαρµογών.
2. Η Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
διαρθώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρµογών
Πληροφορικής.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρµογών
Πληροφορικής µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Προσδιορισµός, ανάλυση, σχεδιασµός, ανάπτυξη εσωτερικών εφαρµογών και πρόταση για την προµήθεια έτοιµων εµπορικών πακέτων λογισµικού που απαιτούνται για την υποστήριξη
του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των εσωτερικών
εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Σχεδιασµός και υλοποίηση µεταπτώσεων από παλαιά συστήµατα.
αδ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
αε) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή των αρχών
και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδοµένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών
συνεργατών.
αζ) Ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
αη) Έκδοση περιοδικών και έκτακτων τυποποιηµένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών µε το έργο των υπηρεσιών
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Μέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία
των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών.
ββ) Προετοιµασία, επεξεργασία, έλεγχος και εισαγωγή δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για
την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
βδ) Ένταξη και ενσωµάτωση των δεδοµένων άλλων φορέων
στις βάσεις δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Υποστήριξη, ενηµέρωση και καθοδήγηση των χρηστών,
καθώς και καταγραφή και αξιολόγηση των προβληµάτων και των
παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες.
βστ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων
για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
βζ) Καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής των δεδοµένων,
προετοιµασία και σύναψη συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µε
άλλους φορείς.
βη) Προσδιορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε εφαρµογές και δεδοµένα, καθώς και πιστοποίηση των χρηστών.
βθ) Προσδιορισµός, ανάλυση και µέριµνα για την ανάπτυξη
εφαρµογών.
βι) Διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής
και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν στην κοινωνική
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ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information,
EESSI), µεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-µελών της
ΕΕ, του ΕΟΧ, της Ελβετίας και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα
έχει συνάψει Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΔΣΚΑ).
βια) Εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδοµένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβληµάτων που
υποβάλλονται µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
ή εγγράφων από τους εσωτερικούς χρήστες των Συστηµάτων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του φορέα και καταγραφή
αυτών σε σύστηµα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβληµάτων του ΟΠΣ του φορέα.
γβ) Παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους εσωτερικούς χρήστες των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
του φορέα, επίλυση όσων προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν
στο επίπεδο του Τµήµατος και ολοκλήρωση των αναφορών για
τα προβλήµατα που επιλύονται σε επίπεδο Τµήµατος στο σύστηµα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβληµάτων
του ΟΠΣ του φορέα.
γγ) Αναγνώριση των βλαβών και των προβληµάτων που δεν
µπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Τµήµατος, ιεράρχηση προτεραιότητας και προώθηση στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανάλογα µε την
κατηγορία και τη σπουδαιότητα του προβλήµατος.
γδ) Παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προβληµάτων
και των βλαβών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γε) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις βλάβες, τα
προβλήµατα και τις ανάγκες υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών των Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
φορέα.
γστ) Υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της επίλυσης
των προβληµάτων και την παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς χρήστες των Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του φορέα.»
Άρθρο 97
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και
κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το άρθρο 52 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής:
α) Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Ο γενικός σχεδιασµός, η επιλογή και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
γ) Η υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρµογών
και υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας τους.
δ) Η διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού τόπου του eΕ.Φ.Κ.Α..
ε) Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη διασυνδέσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα του Δηµοσίου για την άντληση και αποστολή πληροφοριών, µε σκοπό τον περιορισµό των διοικητικών
βαρών των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται
σε οργανωτικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονι-
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κών Υπηρεσιών.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Ανίχνευση, καταγραφή, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισµένων,
των συνταξιούχων και των εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αγ) Διαµόρφωση, υλοποίηση και εφαρµογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των ασφαλισµένων, εργοδοτών και
συνταξιούχων.
αδ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
αε) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους
για τα δεδοµένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ββ) Διαρκή ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
βγ) Καταγραφή και αξιολόγηση των παρατηρήσεων των πολιτών που υποβάλλονται µέσω του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α., µε
σκοπό τη διαρκή βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του eΕ.Φ.Κ.Α..
βδ) Ανάρτηση πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλικού, καθώς
και κατά περίπτωση οδηγιών στην ιστοσελίδα.
βε) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
βζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την επισκεψιµότητα του ιστότοπου και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
βη) Συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας µε
τις ακόλουθες αρµοδιότητες :
γα) Συντονισµός των αρµόδιων υπηρεσιών για την επικοινωνία
µε άλλους φορείς του δηµοσίου, µε σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για την αυτόµατη
λήψη πληροφορίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Λήψη και επεξεργασία αιτηµάτων φορέων για την παροχή
πληροφόρησης από τα συστήµατα του e-Ε.Φ.Κ.Α. µέσω διαλειτουργικότητας, µε σκοπό τη µείωση του διοικητικού βάρους των
πολιτών και των επιχειρήσεων.
γγ) Σχεδιασµός, ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.
γδ) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους
για τα προσωπικά δεδοµένα.
γε) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
γστ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
γζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για το πλήθος των συναλλαγών.»
Άρθρο 98
Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της
διάρθρωσης και της κατανοµής αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Μελετών
Το άρθρο 55 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 55
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Διεύθυνση Μελετών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι οι
εξής:
α) Η πραγµατοποίηση µελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση
της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
β) Η µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση διεθνών πρακτικών
στο πλαίσιο της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Μελετών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες
επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών.
β) Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων.
γ) Τµήµα Δεδοµένων.
δ) Τµήµα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: α) Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εκπόνηση ερευνών, µελετών και αναλύσεων για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος
βάσει αρχών, όπως κόστους-οφέλους, µε σκοπό την επισήµανση
προβληµάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων
και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος.
αβ) Κατάρτιση αναλογιστικών µελετών, σχετιζοµένων προς την
οικονοµική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. γενικά, καθώς και προς την
κατά κλάδους ή τοµείς δραστηριότητά του.
αγ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων των
πάσης φύσεως παροχών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α στους ασφαλισµένου., παρακολούθηση των ασφαλιστικών µεγεθών και υπολογισµός σχετικών δεικτών.
αδ) Προβλέψεις και εκτιµήσεις ασφαλιστικών µεγεθών και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
αε) Ανάπτυξη αναλογιστικού µοντέλου και παρακολούθηση
των αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση.
αστ) Εκπόνηση αναλογιστικών µελετών και αναλύσεων για θέµατα συντάξεων και ασφάλισης.
β) Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκµηρίωση και ενηµέρωση
των γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
άλλων στοιχείων που αφορούν στην εφαρµογή του ασφαλιστικού
και συνταξιοδοτικού συστήµατος και παροχή της αναγκαίας τεκµηρίωσης και πληροφόρησης.
ββ) Παροχή επιστηµονικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση
των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
βδ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγής, νοσηρότητας, θνησιµότητας, εργατικών ατυχηµάτων των ασφαλισµένων και κατάρτιση συναφών
εκθέσεων.
βε) Κατάρτιση οικονοµικών µελετών σχετιζοµένων προς την οικονοµική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τοµείς δραστηριότητά του.
βστ) Διενέργεια τακτικών και έκτακτων µετρήσεων που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόµενες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης.
βζ) Εκπόνηση στατιστικών και οικονοµικών µελετών και αναλύσεων για θέµατα συντάξεων και ασφάλισης.
γ) Τµήµα Δεδοµένων µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για
την εφαρµοζόµενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και
ανάπτυξη και διαχείριση συστήµατος ανάλυσης πληροφοριών
και δεδοµένων.
γβ) Συγκέντρωση, ανταλλαγή δεδοµένων και ανάπτυξη εφαρµογών διαλειτουργικότητας, σε συνεργασία µε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς, φορείς άλλων Κρατών
εκτός ΕΕ, ηµεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκµηρίωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

γγ) Συγκέντρωση, επικαιροποίηση, επεξεργασία, ταξινόµηση,
αποθήκευση και διανοµή όλων των στοιχείων, δεδοµένων και
πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των
Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.
γδ) Καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής δεδοµένων, καθώς
και σύναψη συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων.
δ) Τµήµα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ µε
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
δα) Συγκέντρωση και παροχή οικονοµικών και στατιστικών
στοιχείων για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δβ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών, σχετικά µε τον
αριθµό των ασφαλισµένων, των εργοδοτών, των συνταξιούχων
και των δικαιούχων εφάπαξ παροχών στους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δγ) Σύνταξη αναλογιστικών µελετών ή επιµέλεια για την παροχή όλων των απαιτούµενων στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δδ) Παρακολούθηση του δείκτη βιωσιµότητας των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
δε) Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης σε οικονοµικά και
στατιστικά στοιχεία όλων των υπηρεσιών και των ελεγκτικών µηχανισµών και παραγωγή και σύνταξη αναφορών που απαιτούνται
για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δστ) Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των κλάδων επικουρικής
και εφάπαξ για τον τρόπο και τον χρόνο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων.»
Άρθρο 99
Τροποποίηση του άρθρου 72 του π.δ. 8/2019
Το άρθρο 72 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α. Στη Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων που λειτουργεί υπό την
εποπτεία του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
προΐσταται ο εκάστοτε Προϊστάµενος αυτού.
β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ
Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
γ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας
TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
δ. Στις Διεύθυνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνηση Διεθνών Συνεργασιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή
υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού. Ο Προϊστάµενος πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.
ε. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών
ή ΠΕ Δηµοσιονοµικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δηµοσιονοµικών.
στ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι
τίτλου σπουδών Οικονοµικής κατεύθυνσης.»
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Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 73 του π.δ. 8/2019
Το άρθρο 73 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Προϊστάµενοι Τµηµάτων των Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Σε όλα τα Τµήµατα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας
Μηχανικών και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
2. Τµήµατα Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων.
α. Στο Τµήµα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάµενο
του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρµοδιότητα ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τµήµατος αυτού.
β. Στα Τµήµατα µη Μισθωτών προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος
ή Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή έµµισθος
δικηγόρος, υπό την προϋπόθεση ότι είχε διατελέσει Νοµικός
Σύµβουλος ενταχθέντος φορέα. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων
αυτών ορίζονται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Στο Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, κατά προτίµηση κάτοχος πτυχίου Νοµικής Σχολής.
3. Σε όλα τα Τµήµατα που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
Διαδικασιών, καθώς και Διευθέτησης Αναφορών προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών.
4. Σε όλα τα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Διεθνών Συνεργασιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
5. Σε όλα τα Τµήµατα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
6. Σε όλα τα Τµήµατα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
7. Στα Τµήµατα που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Συντάξεων, Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή
ΠΕ Δηµοσιονοµικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δηµοσιονοµικών ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων ή
ΔΕ Δηµοσιονοµικών.
8. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών
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και Υγείας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού
και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
9. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ
Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας
ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
10. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
11. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται
υπάλληλοι
κατηγορίας
ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικών Γραµµατέων, εκτός:
α. Των Τµηµάτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, όπου προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδου
ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
β. Των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
12. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
13. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει
αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
14. Σε όλα τα Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας που υπάγονται
απευθείας στις Γενικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας
ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει
αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.»
Άρθρο 101
Τροποποίηση των άρθρων 75 και 76 του π.δ. 8/2019
1. Το άρθρο 75 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών
Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
1. Ως προϊστάµενοι στις ΠΥΣΥ επιλέγονται και τοποθετούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας
ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κα-

τηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών.
2. Στα Τµήµατα Συντονισµού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι
κατηγορίας
ΠΕ του
κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού
ή
υπάλληλοι
κατηγορίας
ΤΕ
του
κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
3. Στα Τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµικού
ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.»
2. Το άρθρο 76 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Προϊστάµενοι Τοπικών Διευθύνσεων
1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ
Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή κατηγορίας TE κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
2. Σε όλα τα Τµήµατα των Τοπικών Διευθύνσεων προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικών Γραµµατέων.»
Άρθρο 102
Το άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 87
Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µετά από πρόταση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζεται
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών
Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής:
α) Των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης
(ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική της αρµοδιότητα.
δ) Των Τοπικών Διευθύνσεων Ροδόπης, Δράµας, Καβάλας,
Ξάνθης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων,
Ευρυτανίας,
Φωκίδας,
Κέρκυρας,
Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λέσβου, Σάµου,
Χίου, Α’, Β’, Γ’ Κυκλάδων, Α’, Β’, Γ’ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Των Τοπικών Διευθύνσεων Α’, Β’ Έβρου, Α’, Β’ Ηµαθίας, Α’,
Β’ Πέλλας, Α’, Β’ Κοζάνης, Α’, Β’ Ιωαννίνων, Α’, Β’ Λάρισας, Α’, Β’
Μαγνησίας, Α’, Β’ Φθιώτιδας, Α’, Β’ Βοιωτίας, Α’, Β’, Γ’ Εύβοιας,
Α’, Β’, Γ’ Αχαΐας, Α’, Β’, Γ’ Αιτωλοακαρνανίας, Α’,Β’ Ηλείας, Αργολίδας, Α’, Β’ Κορινθίας, Α’, Β’ Μεσσηνίας, Α’, Β’, Γ’ Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων, εντός οκτώ (8) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
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στ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντός δέκα (10) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ζ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην
Περιφέρεια Αττικής εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
η) Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
διατηρούν την αρµοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης
και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου
υγείας των ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον eΕ.Φ.Κ.Α., έως τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του eΕ.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
θ) Τα Τµήµατα που περιγράφονται στην µε αριθµ. οικ.
11317/3547/9.3.2017 (Β’ 1643) κοινή 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 και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και το σύνολο των αρµοδιοτήτων τους µεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ι) Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., µπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες των περιπτώσεων η’ και θ’ και
να µεταφέρονται αρµοδιότητες µεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των περιπτώσεων αυτών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δηµοσίευση της απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων
του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 103
Ειδικές διατάξεις
1. Η από 09.04.2012 Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την ονοµασία
Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και
του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την ονοµασία Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των δύο φορέων
ίσχυε τροποποιηµένη έως τις 31.12.2018, παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ηµεροµηνία υπογραφής της νέας
συµφωνίας που θα συναφθεί µεταξύ των δύο φορέων.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ής.6.2020.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου των επιστηµονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρµακοποιών, µηχανικών
δύναται να διατίθεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α, προσωπικό των οικείων επιστηµονικών συλλόγων. Το προτεινόµενο προσωπικό τοποθετείται
µε απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή
προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τοµέων Νοµικών, Υγειονοµικών, Μηχανικών και ΕΔΕ.
Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. µπορεί να ρυθµίζονται η
διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανοµή, ο αριθµός,
ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Η δαπάνη της µισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύσεως αµοιβές των διατιθέµενων µε την παράγραφο 1 βαρύνει τον φορέα
προέλευσης.
3. Στις συνιστώµενες µε τον παρόντα νόµο οργανωτικές µονάδες, στις ΠΥΣΥ και στις µονάδες του π.δ. 8/2019 που µε τον παρόντα νόµο τροποποιούνται η αρµοδιότητα και το αντικείµενό
τους, δύναται να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταµένου υπάλ-
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ληλοι προερχόµενοι από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Οι
υπάλληλοι τοποθετούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
4492/2017, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά στις οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα των άρθρων 59,
60 και 61 του παρόντος νόµου δύναται να τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταµένων, υπάλληλοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 4492/2017 (Α’156) και του άρθρου 395 του
ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει.
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200)
προστίθεται περίπτωση δ’ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η
µη ύπαρξη εκχώρησης του τιµολογίου σε πιστωτικά ιδρύµατα,
εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους - φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο εδάφιο. Μέχρι τις
31.3.2020 τα πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες πρακτόρευσης και
δικαιούχοι-φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µε µαγνητικό µέσο τα στοιχεία τιµολογίων
που αφορούν τις ρυθµιζόµενες µε το άρθρο αυτό υποχρεώσεις,
που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του eΕ.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοιχεία των τιµολογίων και η διαδικασία
υποβολής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται µε οιονδήποτε τρόπο
έναντι πιστωτικού ιδρύµατος, εταιρείας πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού ή νοµικού προσώπου που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, ακόµα και αν σε
οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης.»
5. Ο Διοικητής µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει στους
Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του
e-Ε.Φ.Κ.Α. αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά
περίπτωση «µε εντολή Διοικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην
περίπτωση µεταβίβασης σε αυτούς αρµοδιοτήτων του Διοικητή
να προβαίνουν σε περαιτέρω µεταβίβασή τους σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 104
Ρύθµιση για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά εντός
του 2013
Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται παράγραφος 51 ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισµού του
φόρου που εκδόθηκαν µέχρι την 31η.12.2019 µε βάση στοιχεία
που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν
αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσµες την 29η.5.2020.»
Άρθρο 105
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν.
2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά ως προς την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 31.12.2020 λαµβάνονται υπόψη οι τιµές, σύµφωνα
µε τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ από
1.1.2021 και εφεξής, οι τιµές σύµφωνα µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP).»
Άρθρο 106
Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
2. Στην αρµοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκουν η ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, µετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δοµών Προσωρινής Υποδοχής
και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και µεταναστών,
καθώς και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών µόνον όταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεµάχιο
µε κάθε είδους άλλη δοµή του παρόντος, και συναφών υποδο-
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µών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδοµών κάθε υπηρεσίας
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
καθώς και η ανάθεση και εκπόνηση σχετικών µελετών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.
3. Στην Τεχνική Υπηρεσία µεταφέρεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, των οργανικών θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί στο Τµήµα Μελετών και Κατασκευών της Διεύθυνσης
Τεχνικής Υποστήριξης και Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 (Α’9) και στο Τµήµα
Τεχνικής Υποστήριξης της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’51). Το Τµήµα Μελετών και Κατασκευών και το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης του ανωτέρω εδαφίου καταργούνται
4. Της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θέση
προϊσταµένου µπορεί να πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού
και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς
και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε τοποθέτηση, µετακίνηση ή βάσει των διατάξεων περί
αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει
οργανικά στον φορέα ή µε απόσπαση µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση από τις
κείµενες διατάξεις για δύο (2) έτη και µε δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου, ο οποίος
διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διάρκεια διορισµού του µετακλητού υπαλλήλου δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα προσόντα και
τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α’133).
5. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστώνται
τρεις (3) επιπλέον θέσεις προσωπικού ως ακολούθως: µία (1) ΠΕ
Μηχανικών, µία (1) ΠΕ Γεωλόγων και µία (1) θέση κλητήρα ΥΕ.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται µε το παρόν στην Τεχνική Υπηρεσία.
6. Οι οργανικές θέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας δύνανται να
καλύπτονται από δηµόσιο υπάλληλο µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου µε απόσπαση υπαλλήλου, µονίµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που υπηρετεί σε υπηρεσίες κεντρικές, αποκεντρωµένες ή και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού και των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, η οποία διαρκεί δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης
και πραγµατοποιείται είτε µε µετακίνηση µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε
µε απόσπαση µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των
Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου κατά παρέκκλιση από
τις κείµενες διατάξεις για δύο (2) έτη και µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
7. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων εκ
των οποίων η µία (1) ΠΕ Γεωλόγων και οι υπόλοιπες ΠΕ και ΤΕ
Μηχανικών, οι οποίες πληρούνται µε απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου µε την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις µετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα προσόντα
και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α’133).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 107
Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα έργων
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανήκουν ο σχεδιασµός, η ανάθεση και η επίβλεψη έργων κατασκευής, συντήρησης, µετατροπής και λειτουργίας κάθε είδους
δοµών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων
και µεταναστών, των συναφών υποδοµών και εγκαταστάσεων,
καθώς και των υποδοµών στέγασης των κάθε είδους υπηρεσιών
του.
2. Μέχρι τον διορισµό Υπηρεσιακού Γραµµατέα κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, στα έργα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής ασκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία
που συστάθηκε µε το προηγούµενο άρθρο του παρόντος.
3. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστάται Τεχνικό Συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί για τα θέµατα που ορίζει
η οικεία νοµοθεσία ως προς τα έργα αρµοδιότητας του Υπουργείου. Το Τεχνικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου, κατηγορίας ΠΕ, µε αναπληρωτή µηχανικό της ίδιας Υπηρεσίας,
γ) τον Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως µέλος και
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ως µέλη.
Το Τεχνικό Συµβούλιο λειτουργεί και χωρίς τον ορισµό των εκπροσώπων του ΤΕΕ, εάν αυτοί δεν ορισθούν µέσα σε έναν (1)
µήνα από την περιέλευση του σχετικού ερωτήµατος στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ.
4. Το Τεχνικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
5. Στα µέλη του Τεχνικού Συµβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση.
Άρθρο 108
Έναρξη ισχύος
1. Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ
από την 1η.3.2020.
2. Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,...............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
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11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το ΠροΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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εδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

