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Πέµπτη 19 Μαρτίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαρτίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-3-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
18 Μαρτίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εκσυγχρονισµός θεσµικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές και λοιπές διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχό αστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
«Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου της Πέµπτης 19 Μαρτίου 2020 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής: Η υπ’ αριθµόν 595/16-32020 επίκαιρη ερώτηση και η υπ’ αριθµόν 3512/23-1-2020 ερώτηση, κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής». Θα απαντηθούν και οι δύο από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κ. Γιάννη Βρούτση.
Ξεκινούµε κατευθείαν και θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό
595/16-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Στήριξη των χιλιάδων
εργαζοµένων που πρόκειται να ξεκινήσουν εργασία σε τουριστικές περιοχές (σεζόν)».
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που είστε σήµερα εδώ. Θέλω να
σας πω ότι είναι -το γνωρίζουµε και το αναγνωρίζουµε όλοι- µια
πολύ δύσκολη στιγµή για τη χώρα µας και όχι µόνο και νοµίζω
ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουµε θετικά για να µπορέσουµε να
στηρίξουµε την κοινωνία, τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις.
Άκουσα χθες από την Κυβέρνηση, που νοµίζω ότι είναι ένα
πρώτο µέρος -θέλω να πιστεύω και θέλουµε να πιστεύουµε όλοιτης στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. Νοµίζω ότι

είναι σε σωστό δρόµο, αλλά δεν είναι αρκετά.
Έτσι σήµερα, για να µπω ακριβώς στο θέµα, θέλω να σας ενηµερώσω για κάτι που είµαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε καλύτερα
από τον καθένα και ως Υπουργός Εργασίας, αλλά και ως Βουλευτής Κυκλάδων. Θέλω να σας µιλήσω για τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους ανθρώπους του τουρισµού. Αν υποθέσουµε
ότι τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος µιλούν για τον τουρισµό κατά την αιχµή, στο Q3, του 2018 -βεβαίως, αυτό συµπεριλαµβάνει µέσα και εστίαση, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία,
γενικότερα τον τουρισµό- µιλάµε για εξακόσιους πενήντα χιλιάδες εργαζόµενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης.
Από αυτούς ας υποθέσουµε ότι περίπου γύρω στις διακόσιες
χιλιάδες και πάνω είναι εποχικοί υπάλληλοι, δηλαδή δουλεύουν
σεζόν. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ξέρετε, πρόκειται να εργαστούν
είτε έπαιρναν είτε δεν έπαιρναν κάποιοι το επίδοµα ανεργίας κάποιοι όχι- και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνετε τώρα,
δεν είναι στα µέτρα που ανακοινώσατε χθες, γιατί δεν ήταν στις
επιχειρήσεις που έκλειναν, αλλά ήταν σε αυτές που ανοίγουν
τώρα, τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
Άρα πρέπει να δούµε πώς µπορούµε να τους στηρίξουµε και
βέβαια, πρέπει να δούµε και το εξής, κύριε Υπουργέ. Θα σας το
πω. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι ναι µεν δεν έχουν κλείσει, αλλά
έχουν υποστεί µεγάλες απώλειες. Θα σας πω ένα παράδειγµα,
τον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Αυτός ο κλάδος έχει υποστεί ζηµιές όχι του 80%, αλλά του 90% και του 100%.
Σας ευχαριστώ. Θα έχω τη δυνατότητα και στη δευτερολογία
µου να αναπτύξω τις απόψεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ.
Κωνσταντινόπουλο, για την καλή πρόθεση που δείχνει στην τοποθέτησή του να συµβάλει και εκείνος µε την ωριµότητα και την
ευθύνη που πρέπει να έχουµε όλοι αυτές τις κρίσιµες στιγµές για
τη χώρα.
Διότι, πράγµατι, κύριε Κωνσταντινόπουλε, όπως είπατε και
συµφωνώ µαζί σας, αυτό το οποίο βιώνουµε σήµερα είναι πρωτοφανές. Είναι ένα αχαρτογράφητο πέλαγος το οποίο ούτε µπορούσε κανείς να προδιαγράψει ούτε µπορούσε ποτέ να φανταστεί σε τι περιπέτεια θα έµπαινε η χώρα µας. Και δεν µπήκε µόνο
η χώρα µας. Μπήκε η Ευρώπη και ο κόσµος όλος και οι συνέπειες αυτής της πανδηµίας είναι παγκόσµιες, µε οικονοµικές, κοινωνικές επιπτώσεις, δυστυχώς και επιπτώσεις υγείας.
Στη χώρα µας καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Η Κυβέρνηση κινείται µε σοβαρότητα, µε ενότητα, µε ευθύνη, µε νη-
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φαλιότητα και µε όση ταχύτητα µπορεί να προλάβει τα γεγονότα
και αυτό, από ό,τι φαίνεται, ήδη επιτυγχάνεται. Νοµίζω ότι είναι
διάχυτο στην ελληνική κοινωνία ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, αυτή η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, αλλά
και όλο το Κοινοβούλιο κινούνται µε την απαραίτητη ωριµότητα
και ενότητα αυτήν την κρίσιµη στιγµή και όπως είπατε, χθες ανακοινώσαµε τη δεύτερη δέσµη µέτρων. Ήταν η δεύτερη δέσµη
µέτρων, καθώς παρακολουθούµε τις εξελίξεις και κάθε χρονική
στιγµή αποφασίζουµε στη βάση των εξελίξεων.
Πριν περίπου δέκα µέρες ήταν η πρώτη δέσµη µέτρων για να
αντιµετωπίσουµε την περίοδο και τη χρονική στιγµή εκείνη, δηλαδή ήταν η στιγµή που βγάλαµε την άδεια ειδικού σκοπού για
να ανακουφίσουµε, λόγω των σχολείων τα οποία έκλεισαν, τους
γονείς για να µπορέσουν να βρίσκονται στα σπίτια τους, µε τις
όποιες παρενέργειες µπορεί να έχει. Διότι ξέρετε ότι µια νοµοθετική απόφαση ή νοµοθετική πρωτοβουλία δεν µπορεί τη στιγµή
που είναι οριζόντια να πιάσει όλες τις περιπτώσεις. Προσπαθούµε, όµως, να ευθυγραµµιστούµε και µε τα κενά που δηµιουργούνται και µε τα ερωτηµατικά, να απαντήσουµε δηλαδή σε
αυτά.
Χθες, στη δεύτερη δέσµη µέτρων αντιµετωπίσαµε το κρίσιµο
ζήτηµα, το οποίο αφορά τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε δύο κατευθύνσεις αυτήν τη στιγµή όσον αφορά τη
σύνδεσή τους µε τις επιχειρήσεις. Η πρώτη αφορά τους εργαζόµενους που ανήκουν στις επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες ανεστάλη η λειτουργία τους µε βάση διοικητική εντολή, όπως
έχουµε ήδη κάνει εδώ και καιρό και αναστείλαµε και τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων µόλις χθες. Άρα σε όλους αυτούς τους
εργαζόµενους που ανήκουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα δοθεί
ένα επίδοµα 800 ευρώ από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις των επιχειρήσεων που είναι
ανοιχτές εκεί υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας των επιχειρήσεων,
αφού διατηρούν τη θέση τους και µέσα από τη διοικητική ευελιξία, που δηµιουργούµε µε τη νοµοθετική µας παρέµβαση, διατηρούν τις θέσεις εργασίας.
Και εκεί πλέον έρχεται µια δεύτερη παρέµβαση που αφορά το
θέµα των απολύσεων και το οποίο είναι πολύ κρίσιµο, διότι για
πρώτη φορά νοµοθετείτε κάτι τέτοιο που είναι έκτακτο -το επαναλαµβάνω, είναι έκτακτο- δεν έχει ξανανοµοθετηθεί ποτέ να
απαγορεύσουµε τις απολύσεις στις περιπτώσεις εργαζοµένων
που ανήκουν στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, ενώ για καµµία από τις άλλες όλα αυτά
τα µέτρα που ανακοινώσαµε τα ευεργετικά θα συνδεθούν µε τη
ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.
Άρα παρεµβαίνουµε συνολικά, παρεµβαίνουµε για το ζήτηµα
των εργαζοµένων µε έναν τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσµατικό
και πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα µήνυµα προς τον επιχειρηµατικό κόσµο της πατρίδας µας ότι δεν πρέπει να δράσει µε προχειρότητα, µε πανικό. Η κρίση ήρθε για να περάσει, θα περάσει
η κρίση και την επόµενη µέρα πρέπει να µας βρει ενωµένους και
όλους µαζί, διότι δεν µπορούν να υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς
εργαζοµένους ούτε το αντίστροφο, πρέπει να διασφαλίσουµε
την κοινωνική συνοχή την περίοδο αυτή τη δύσκολη για τη χώρα
και αυτό είναι σε προτεραιότητα.
Μένω εδώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και θα επανέλθω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Αρκαδίας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, έχει
τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι στο ερώτηµα ουσιαστικά θα απαντήσετε τώρα στη δευτερολογία σας.
Εγώ αυτό που θέλω να σας πω για το ερώτηµά µας, γιατί κατανοώ ότι έχετε καλή διάθεση, είναι ότι θα ήθελα, πρώτον, να καλύψει το σύνολο των ανθρώπων που θα εργαζόντουσαν. Αυτό,
για να µην αφήσουµε κενά, είναι άνθρωποι οι οποίοι ή έπαιρναν
κάποιοι από αυτούς, µπορούσαν να πάρουν µε βάση τα κριτήρια,
το επίδοµα ανεργίας και κάποιοι άλλοι δεν µπορούσαν.
Και θέλω να σας πω για τον τουρισµό, επειδή καταλαβαίνω σε
σχέση µε τα τουριστικά γραφεία ότι είπατε πως θα υπάρξει αυτή
η ρήτρα, την οποία πολύ σωστά τη βάζετε. Υπάρχει, όµως, ένα
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θέµα γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να µπορέσουν να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας -και το κατανοείτε και εσείς- όπως και αν δεν
έχουν δουλειά θα πρέπει να επωφεληθούν, όπως παραδείγµατος
χάριν, αν µειωθεί κατά 80% ο τζίρος τους, όπως το έχετε θέσει
εσείς ή παραδείγµατος χάριν υπάρχουν θέµατα, γιατί άκουσα
κάτι χθες για τη µείωση, αν δεν κάνω λάθος µου το είπατε και
εσείς, των ενοικίων κατά 40%.
Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό, θέλει λίγο παραπάνω. Είναι καλό
βήµα, έτσι ώστε να µπορέσουµε να προετοιµαστούµε -και πραγµατικά το θέλουµε να προετοιµαστούµε- και όταν τελειώσει,
όπως είπατε, η κρίση, για την οποία φαίνεται ότι είµαστε καλύτερα προετοιµασµένοι από τις άλλες χώρες, είναι µέσα στα θετικά αυτά, να µπορέσουµε να έχουµε µεγαλύτερο µερίδιο από
την επόµενη µέρα στην τουριστική αγορά, γιατί νοµίζω ότι αυτό
είναι το κυρίαρχο θέµα που αφορά όλους.
Άρα στις µεγάλες περιφέρειες, αλλά και στην ηπειρωτική και
στη νησιωτική χώρα θέλω να σας πω -βλέπω εδώ τον κ. Κεγκέρογλου από την Κρήτη- ότι η οικονοµία των τριών περιφερειών,
όπως είναι στην Κρήτη, εξαρτάται κατά 50% από τον τουρισµό.
Στο Νότιο Αιγαίο κατά 97%, στα Ιόνια κατά 71%, αλλά η γενικότερη συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ είναι 11,7%.
Κύριε Υπουργέ, τελειώνω µε ένα στοιχείο, γιατί νοµίζω ότι έχει
ενδιαφέρον. Ο τουρισµός δεν αφορά µόνο τους τέσσερις, πέντε,
δέκα µεγάλους παίκτες της ελληνικής αγοράς, αφορά χιλιάδες
µικροµεσαίους που τους ζείτε και τους ζούµε καθηµερινά, ανθρώπους στην εστίαση, στον τουρισµό οι οποίοι δεν είναι δισεκατοµµυριούχοι, δεν έχουν τα λεφτά τους στα νησιά Κέιµαν,
αλλά δίνουν τον αγώνα τους καθηµερινά στη χώρα.
Μόνο ένα θα σας πω -και είναι ένα νούµερο που το ξέρετε- από
το 2008 που άρχισε η κρίση µέχρι το 2019 οι εισπράξεις που κρατήσαν όρθια την χώρα µας ήταν από τον τουρισµό, 150 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτσης για
τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε δύο διαπιστώσεις συµφωνίας προς αυτά
που είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Η πρώτη παρατήρηση είναι
ότι συµφωνώ απόλυτα µε τα στοιχεία τα οποία έδωσε. Πράγµατι,
κύριε Κωνσταντινόπουλε, το ΑΕΠ της χώρας καθορίζει την πορεία του, την εξέλιξή του και τη µεγέθυνση του πολύ σηµαντικά
από τον τουρισµό. Δυστυχώς φέτος, το 2020, λόγω αυτής της
έκτακτης κρίσης, λόγω της πανδηµίας, θα υποστεί ζηµιά.
Δεύτερον, το ζήτηµα που αφορά τις περιοχές της νησιωτικής
χώρας, όπως είπατε την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, ναι πράγµατι
αυτά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο Νότιο Αιγαίο στο οποίο έχω και εγώ την αναφορά µου ως Βουλευτής από
το νοµό Κυκλάδων πράγµατι η σχέση του ΑΕΠ των τοπικών περιοχών µε τον τουρισµό είναι στο 97%, δηλαδή βλέπουµε ότι συνδέεται άρρηκτα το βιοτικό επίπεδο των νησιωτών του Νοτίου
Αιγαίου και της νησιωτικής Ελλάδας κατ’ εξοχήν µε το θέµα του
τουρισµού, που φέτος θα υποστεί µεγάλο πλήγµα.
Πρέπει, όµως, να κρατήσουµε ψηλά την αισιοδοξία µας, το
πλήγµα πράγµατι θα υπάρξει, η ζηµιά θα γίνει, αλλά δεν θα αποτελεί ανεπανόρθωτη ζηµιά. Θα ξαναγυρίσουµε, η κρίση θα περάσει και πρέπει να µας βρει όρθιους και ενωµένους. Όλοι µαζί
θα δώσουµε αυτήν τη µάχη και όλοι µαζί θα την κερδίσουµε και
θα βγούµε νικητές.
Δεύτερον, σας τιµάει προσωπικά ότι αναγνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα τα οποία σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη δείχνει να έχουµε µια ταχύτητα πολύ καλή. Αυτό σας
τιµάει, κύριε Κωνσταντινόπουλε, η αναγνώριση και νοµίζω ότι
βοηθάει και συµβάλλει στην εθνική συνολικά προσπάθεια.
Και τώρα µπαίνω στο θέµα το οποίο µε ευαισθησία αναδεικνύεται και πιστεύω ότι τα αισθήµατά σας είναι πραγµατικά, διότι
έχετε την ίδια αγωνία, όπως έχουµε όλοι για τους εργαζόµενους,
για τη χώρα, για τις επιχειρήσεις. Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι
πράγµατι στις επιχειρήσεις -δεν θα τα ξαναεπαναλάβω- κάνουµε
µια προσπάθεια για να κρατήσουµε τον επιχειρηµατικό κόσµο
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ζωντανό µε µια σειρά από ευεργετικές παρεµβάσεις, όπως είναι
η αναστολή πληρωµής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τέσσερις και τρεις µήνες αντίστοιχα.
Θα στηρίξουµε, λοιπόν, την επιχειρηµατικότητα όσο µπορούµε
για να κρατήσουµε τις επιχειρήσεις ζωντανές, να µην µπουν λουκέτα, αλλά να ανασταλεί αυτή, για όσο αναστείλαµε τη λειτουργία και να ξεκινήσουν αµέσως µετά. Δεύτερον, όσες κρατούνται
σήµερα και λειτουργούν, πρέπει να τις κρατήσουµε µε το προσωπικό τους να παραµένει εκεί, στις επάλξεις της µάχης που δίνουµε όλοι.
Ως προς το δεύτερο ζήτηµα που αφορά το κοµµάτι των επιδοµάτων ανεργίας, το οποίο θέσατε, πρέπει να σας πω ότι µετά
την εξαγγελία της δεύτερης δέσµης µέτρων -όπως σας είπα και
στην πρωτολογία µου- τα οποία ανακοινώσαµε χθες, σήµερα ή
αύριο θα υπάρξει Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στην οποία
περιλαµβάνεται το ερώτηµά σας υπό την έννοια ότι στα «Έκτακτα µέτρα για τη στήριξη των ανέργων, εργαζοµένων και εργοδοτών επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των συνεπειών του
κορωνοϊού και άλλες διατάξεις» -ακριβώς έτσι θα λέει η διάταξη
αυτή- προβλέπει ότι τα επιδόµατα ανεργίας για όλες αυτές τις
κατηγορίες του πληθυσµού που έληξαν το πρώτο τρίµηνο του
2020, οποιαδήποτε στιγµή και αν έληξαν, επεκτείνονται για δύο
µήνες, δηλαδή µέχρι και τέλος Μαΐου.
Έρχεται δηλαδή το κράτος να στηρίξει αναγνωρίζοντας το µεγάλο πρόβληµα που έχουµε και στον τουρισµό, διότι αφορά και
τον κόσµο του τουρισµού, τους εργαζόµενους στον τουρισµό
αυτή η παρέµβαση. Αναγνωρίζουµε το πρόβληµα και θα παρέµβουµε για δύο επιπλέον µήνες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη και τελευταία για σήµερα
επίκαιρη ερώτηση και πριν µπούµε στο νοµοθετικό έργο, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει την 17-3-2020: Ποινική δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Θεοδοσίου
Πελεγρίνη.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 3512/23-1-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άνιση
αντιµετώπιση ασφαλισµένων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
µελών οικογενειών που αναλαµβάνουν τη φροντίδα ατόµων µε
βαριές αναπηρίες ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι σίγουρο ότι στην προσπάθεια αντιµετώπισης αυτής της κρίσης θα χρειαστούν πολλά περισσότερα
µέτρα στην πορεία. Και βέβαια, όταν µε το καλό λήξει, θα χρειαστεί µία τελική ακτινογραφία για να δούµε τα κενά που έµειναν.
Από τώρα όµως σας επισηµαίνουµε ότι και η θετική διάταξη,
όπως την αναπτύξατε προηγουµένως για τους ανέργους, έχει εκ
προοιµίου δύο σοβαρά κενά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όσον
αφορά τους εποχιακά εργαζόµενους στον τουριστικό κλάδο,
στον επισιτισµό, εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος έχει δουλέψει λιγότερο από έξι µήνες, το επίδοµα ανεργίας που ελάµβανε
µπορεί να ήταν µέχρι το Δεκέµβριο. Άρα δεν τον περιλαµβάνει η
διάταξη την οποία µόλις αναπτύξατε, απαντώντας στην ερώτηση
του κυρίου συναδέλφου.
Δεύτερον, ένας µακροχρόνια άνεργος µεν, αλλά εργαζόµενος
στον τουρισµό, που για διάφορους λόγους δεν είχε δουλέψει πέρυσι και δεν είχε λάβει το εποχιακό επίδοµα και θα εργαζόταν
φέτος -και είναι και µακροχρόνια άνεργος- δεν περιλαµβάνεται
στη διάταξή σας. Άρα υπάρχουν δύο σοβαρά κενά. Δείτε τα. Από
τώρα το επισηµαίνουµε. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν
αρκούν. Τα επισηµαίνουµε λοιπόν εκ προοιµίου.
Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το «Βοήθεια στο
Σπίτι». Και γιατί το λέω; Πριν δεκαπέντε µέρες, δηλαδή µόλις είχε
ουσιαστικά αποφασιστεί το «µένουµε στο σπίτι», εµείς προτεί-
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ναµε το «Βοήθεια στο Σπίτι» να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο για
τα άτοµα µε αναπηρία, για τους ανήµπορους ανθρώπους που
δεν µπορούν να έχουν τα φάρµακά τους και να επικοινωνήσουν.
Προτείναµε αυτό το οποίο ανακοίνωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος.
Όµως σας επισηµαίνω το εξής. Σας έχουν στείλει υπόµνηµα
από χθες οι εργαζόµενοι. Δεν υπάρχουν µάσκες, δεν υπάρχουν
γάντια, δεν υπάρχουν προστατευτικά µέσα, δεν τους διαθέτουν
οι δήµοι, οπότε πρέπει να υπάρξει φροντίδα και σε αυτό.
Μπαίνω στο θέµα της ερώτησης. Εξ ανάγκης αναφέρονται
αυτά λόγω του κυρίου θέµατος. Είχε προβλέψει ο νόµος να µπορεί να γίνεται η φροντίδα των παιδιών µε αναπηρία στο σπίτι από
τους γονείς που θα έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της
ηλικίας και θα είχαν είκοσι πέντε χρόνια ασφάλιση στον ιδιωτικό
και τον δηµόσιο τοµέα και θα µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν,
προκειµένου να έχουν αυτήν τη φροντίδα και να µην καταβάλλει
το δηµόσιο άλλα χρήµατα για αυτήν, ένα ισοζύγιο θα έλεγα που
είχε µία κοινωνική διάσταση, µία κοινωνική ευαισθησία. Αυτός ο
νόµος ήταν ο ν.3996/ 2011. Αυτός το προέβλεπε.
Στη συνέχεια ήρθε δυστυχώς ο ν.4336, ο αχρείαστος, ο οποίος
το 2015 κατήργησε αυτή τη δυνατότητα για τον ιδιωτικό τοµέα
µόνο, θέτοντας µία πρόβλεψη αύξησης των ορίων ηλικίας µέχρι
τα εξήντα δύο, δηλαδή ενώ µπορούσε στα πενήντα, µε σταδιακή
αύξηση τα πενήντα έτη γίνονται εξήντα δύο. Συγκεκριµένα για
το 2019 είναι, αν θυµάµαι καλά, το πεντηκοστό ένατο έτος ηλικίας. Για το 2020 είναι τα εξήντα χρόνια. Από του χρόνου θα είναι
τα εξήντα ένα και το 2022 θα είναι τα εξήντα δύο. Στο δηµόσιο
όµως συνεχίζει να ισχύει το πεντηκοστό έτος ηλικίας και τα είκοσι
πέντε.
Θέλω να ξέρω εάν προτίθεστε να αντιµετωπίσετε την άρση
αυτής της αδικίας, βεβαίως προς την κατεύθυνση ώστε στον
ιδιωτικό τοµέα να ισχύει το ίδιο που ισχύει στο δηµόσιο, να
έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ξανά από το
πεντηκοστό έτος ηλικίας µε είκοσι πέντε χρόνια ασφάλισης, εφόσον υπάρχει αυτή η βαριά αναπηρία σε µέλος της οικογένειας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Βρούτσης για την απάντησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναγνωρίζω την ευαισθησία του κ. Κεγκέρογλου, που στην επίκαιρη επερώτηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα του ασφαλιστικού
ξεκίνησε µε θέµατα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα και την
κρίση και είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω πάνω στα θέµατα
τα οποία έθιξε.
Ναι, κύριε Κεγκέρογλου, κανείς δεν είπε ότι διεκδικούµε το τέλειο. Όταν υπάρχουν κρίσεις και νοµοθετείς κάτω από δύσκολες
συνθήκες και µε µεγάλη ταχύτητα, δηµιουργούνται κενά. Δεν
µπορεί νοµοθετικά να τα καλύψει µία Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία είναι αναγκαία να βγει εκείνη τη στιγµή. Το γνωρίζετε και εσείς, έχετε διατελέσει ως Υπουργός. Όλα τα κενά
όµως είµαστε εδώ για να τα διαπιστώσουµε, να τα δούµε, να τα
ακούσουµε και σε δεύτερη παρέµβαση να τα αντιµετωπίσουµε.
Όσον αφορά το ζήτηµα των επιδοµάτων ανεργίας, τα οποία
θίξατε και εσείς, θέλω να σας πω ότι -όπως είπα και στον συνάδελφο, τον κ. Κωνσταντινόπουλο- σήµερα ή αύριο θα βγει η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας -θα σας διαβάσω και τη διάταξη συγκεκριµένα- καλύπτουµε όλες αυτές τις
κατηγορίες του κόσµου, του πληθυσµού, των εργαζοµένων, των
οποίων στο πρώτο τρίµηνο του 2020 έληξε το επίδοµα ανεργίας
τους. Σε αυτούς τους εργαζόµενους δίνουµε παράταση δύο
µηνών, µέχρι τέλος Μαΐου να παίρνουν το επίδοµα ανεργίας.
Ταυτόχρονα, µε διάταξη της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου θα δοθεί η δυνατότητα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και του Υπουργού Οικονοµικών, να επεκτείνεται αυτός
ο χρόνος περαιτέρω, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, δηλαδή στα
όρια τα οποία πριν από λίγο σας είπα των δύο µηνών, θα υπάρξει
προέκταση του επιδόµατος, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Αν ο
µη γένοιτο καταστεί αναγκαίο και µετά το Μάιο, θα κρατήσουµε
αυτήν τη διαδικασία.
Έτσι λοιπόν πράγµατι, κύριε Κεγκέρογλου, καταβάλλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των έκτακτων γεγονότων
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για τη χώρα και κάτι το οποίο θα συνεχίσουµε να κάνουµε σε
πνεύµα οµοψυχίας, οµοθυµίας µαζί µε όλα τα κόµµατα. Θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου για το θέµα που θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς και χρειάζεται η συνεννόηση και εµείς στηρίζουµε
µεν, αλλά δεν σιωπούµε. Και προτείνουµε και κρίνουµε -όπου
χρειάζεται- τις αποφάσεις, προκειµένου να γίνουν καλύτερες και
να έχουµε λιγότερες κοινωνικές επιπτώσεις. Και είναι σίγουρο
ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερα µέτρα από αυτά τα οποία
έχουν ληφθεί.
Όµως, για την τρέχουσα περίοδο δεν πρέπει να µείνουν κάποιοι µόνοι τους, αβοήθητοι. Ναι µεν µένουµε στο σπίτι, αλλά όχι
αποµονωµένοι.
Παραδείγµατος χάριν, οι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει
από το 2018, κύριε Υπουργέ, αίτηση για συνταξιοδότηση και δεν
µπήκαν στο σύστηµα που είχε να κάνει µε την προσωρινή, ιδιαίτερα αυτοί –εµπιστεύθηκαν δηλαδή το κράτος, πίστεψαν ότι θα
έπαιρναν τη σύνταξη νωρίτερα, όπως έλεγε ο ν.4387- δυστυχώς,
δεν την έχουν λάβει ακόµα ή άλλοι που έχουν κάνει πρόσφατα
την αίτηση, το 2019.
Άρα χρειάζεται η µέριµνα της πολιτείας ίσως και για αυτές τις
περιπτώσεις που είναι πάρα πολλές. Τα νούµερα είναι τροµακτικά. Εάν αθροίσουµε ανέργους, µακροχρόνια ανέργους, ανθρώπους που δεν έχουν κανένα εισόδηµα, ίσως πρέπει να ληφθεί
µια γενική απόφαση για την ενίσχυσή τους.
Τώρα στο θέµα που σας έχω θέσει, όπως σας είπα, ο ν.3996/
2011 προέβλεψε αυτή τη δυνατότητα µε κοινωνική ευαισθησία.
Αντί να πληρώνει το κράτος για τη φροντίδα ενός παιδιού µε αναπηρία -1/3- αντί να είναι το παιδί µε αναπηρία σε µια κλειστή
δοµή, λέει ότι εφ’ όσον ο γονέας έχει εργασθεί και έχει είκοσι
πέντε χρόνια ασφάλιση και εφ’ όσον έχει συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας, να αναλαµβάνει αυτός τη φροντίδα.
Είναι µια απόφαση που θεσµοθετήθηκε τότε µε κοινωνική ευαισθησία και οικονοµική ισορροπία.
Ο ν.4335 που ήρθε στη συνέχεια –το τρίτο µνηµόνιο, δηλαδή,
να το πούµε καθαρά του ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόµενο «αχρείαστο», το
οποίο προκλήθηκε από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ µε την πολιτική του
πρώτου εξαµήνου- έρχεται εντελώς ανάλγητα να πει «α, όχι, ρε
παιδιά, αυτή η πολιτική είναι χαρισµατική, δεν µπορεί να συµβαίνει αυτό, θα πρέπει να πάει στα εξήντα δύο». Μα, στα εξήντα δύο
κανονικά συνταξιοδοτείται! Στα εξήντα δύο συνταξιοδοτείται κανονικά! Θα πάει στα εξήντα δύο για να µπορεί να φροντίσει το
παιδί του και µέχρι τότε το κράτος θα το έχει σε µια µονάδα, σε
µια κλειστή δοµή.
Αυτή η ανάλγητη απόφαση, λοιπόν, του κ. Κατρούγκαλου πρέπει –κατά την άποψή µας- να ανατραπεί και να επανέλθει το καθεστώς που ισχύει για το δηµόσιο -συνεχίζει να ισχύει δηλαδή
στο δηµόσιο- πενήντα χρόνια όριο ηλικίας προϋπόθεση και είκοσι
πέντε χρόνια ασφάλιση.
Θέλω, λοιπόν, να επανεξετάσετε αυτό το θέµα, για να επανέλθουµε σε αυτό το οποίο ίσχυε πριν το τρίτο «αχρείαστο» µνηµόνιο. Και θα σας παρακαλούσα εάν δεν έχει γίνει αυτή η επεξεργασία, κύριε Υπουργέ, να µην έχω απάντηση σήµερα σε αυτό.
Απλά θα ήθελα τη δέσµευσή σας ότι θα εξεταστεί αυτό το θέµα
για να µην υπάρχει αυτή η αδικία στους ανθρώπους που θέλουν
να φροντίσουν τα παιδιά τους και για να µην υποχρεώνεται το
δηµόσιο να καταβάλει χρήµατα µέσω κάποιας κλειστής δοµής
στην οποία πρέπει να πάει το παιδί, αφού θα συνεχίσει να εργάζεται ο γονιός. Είναι δηλαδή µία ή άλλη για το δηµόσιο -µε λίγα
λόγια- οικονοµικά. Κοινωνικά, όµως, είναι τελείως διαφορετικά.
Και η φροντίδα από το οικογενειακό περιβάλλον είναι νοµίζω ότι
καλύτερο τούτες τις ώρες, το καταλαβαίνουµε. Με πολλή περισσότερη ευαισθησία πρέπει να κινηθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την απάντησή σας στον κ. Κεγκέρογλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κ. Κεγκέρογλου για την ανάπτυξη του θέ-
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µατος. Συµµερίζοµαι την ευαισθησία του. Πράγµατι υπάρχει µία
διάκριση µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, αλλά επιτρέψτε µου να κάνω µια µικρή εισαγωγή στην αρχή της τοποθέτησής µου στο θέµα το οποίο έθεσε ο κ. Κεγκέρογλου, το οποίο
θεωρώ σηµαντικό περί εκκρεµοτήτων στις συντάξεις, το οποίο
είναι –επαναλαµβάνω- µία παθογένεια δεκαετιών του συστήµατος της χώρας µας.
Και όπως έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, σε δηλώσεις µου και το 2012-2014 ως Υπουργός και τώρα,
το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται µε το ανθρώπινο
δυναµικό το οποίο υπηρετεί σήµερα στον e-ΕΦΚΑ ή υπηρετούσε
παλιότερα. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν αντιµετωπίζεται µόνο
µε το ανθρώπινο δυναµικό. Θέλει την παρέµβαση της τεχνολογίας.
Υπενθυµίζω προς τη Βουλή ότι στο τέλος του 2014 η ελληνική
κυβέρνηση τότε παρουσίασε για πρώτη φορά το καινοτόµο σύστηµα ΑΤΛΑΣ, µέσα από το οποίο παρουσιάσαµε τον ιστορικό
βίο του ασφαλιστικού όλων των Ελλήνων. Στις αρχές του 2015
µε την αλλαγή της κυβέρνησης η νέα κυβέρνηση δεν το αξιοποίησε, το έβαλε στην άκρη, µε αποτέλεσµα να βλέπουµε την τέως
Υπουργό Εργασίας και τον τέως Υπουργό Εργασίας αντίστοιχα
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά διαστήµατα να βγαίνουν και
να υπόσχονται και να δεσµεύονται ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
των συντάξεων έχουν τελειώσει και αµέσως µετά να αυτοδιαψεύδονται.
Και µάλιστα, το πιο προκλητικό ήταν ότι την περίοδο εκείνη σε
επανειληµµένες ερωτήσεις είτε επίκαιρες -όπως κάνουµε αυτή
τη στιγµή και όλοι οι Υπουργοί είµαστε εδώ παρόντες να απαντήσουµε- είτε γραπτές δεν απαντούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, παραβιάζοντας
την κοινοβουλευτική διαδικασία, προσβάλλοντας τον ίδιο τον
θεσµό του Κοινοβουλίου.
Πενήντα πέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2019 ρωτήσαµε ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις
και απέφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να απαντήσει, να απαντήσει διά
µέσου των υπηρεσιών που µόνο αυτές είναι αξιόπιστες. Μόνο
έδινε η ίδια η Υπουργός την περίοδο εκείνη νούµερα στον αέρα
από µόνη της, χωρίς να έχουν την υπογραφή των υπηρεσιών,
γιατί µόνο όταν το κείµενο έχει την υπογραφή των υπηρεσιών σε
ερωτήµατα και απαντάται ερώτηση διά µέσου της Βουλής είναι
αξιόπιστα τα στοιχεία.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ προκάλεσα την περίοδο εκείνη και
τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Νέα Δηµοκρατία έγινε κυβέρνηση, να µου
κάνει ερώτηση και να απαντήσω. Όφειλε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
ερώτηση, έπρεπε να τολµήσει. Ήµουν Υπουργός και έλεγα
«κάντε µου ερώτηση και θα απαντήσω». Ερώτηση έκαναν τότε
το Κίνηµα Αλλαγής και η Νέα Δηµοκρατία. Και η απάντηση ήρθε
στις 28-8-2019 στην πλήρη απογραφή που έγινε στο Υπουργείο
Εργασίας -στον ΕΦΚΑ τότε, σήµερα e-ΕΦΚΑ- ένα εκατοµµύριο
πενήντα οχτώ χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις, εκκρεµείς κύριες,
επικουρικές, επαναϋπολογισµοί, συντάξεις χηρείας.
Αυτό ήταν το αποτέλεσµα, κύριε Κεγκέρογλου, της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµότητες!
Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζετε ότι πέσαµε πάνω µε όλες µας
τις δυνάµεις. Ο κ. Χάλαρης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διοικητής, χαµηλών τόνων, τεχνοκράτης, κάνει µαζί µε τους εργαζόµενους και το διοικητικό του συµβούλιο ό,τι µπορεί. Έχουµε
προχωρήσει, κάναµε τους επαναϋπολογισµούς, δώσαµε εξήντα
έξι χιλιάδες συντάξεις χηρείας, αυξήσαµε το ανθρώπινο δυναµικό, αυξήθηκε η ταχύτητα απονοµής των συντάξεων. Δυστυχώς,
ανακαλύπτουµε συνεχώς τσουβάλια µε εκκρεµείς συντάξεις που
δεν είχαν συµπεριληφθεί. Παραδείγµατος χάριν, στον ΟΓΑ ανακαλύφθηκαν προχθές δέκα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, όπως
µε ενηµέρωσε ο κ. Χάλαρης, οι οποίες δεν είχαν µετρηθεί στα
πρωτόκολλα. Δέκα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις επιπλέον!
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε πει προς όλες τις κατευθύνσεις και το λέω για ακόµη µία φορά µε την ευκαιρία του θέµατος που
έδωσε ο κ. Κεγκέρογλου- ότι το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται µε
δύο τρόπους, πρώτον, µε την καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου δυναµικού, που τώρα µε τον e-ΕΦΚΑ που δηµιουργούµε,
πλέον αυτόν τον πολύ ισχυρό µοναδικό ενιαίο φορέα ασφάλισης
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όλης της χώρας, θα µπορέσουµε να αυξήσουµε την ταχύτητα
της απονοµής και ταυτόχρονα, µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
του e-ΕΦΚΑ. Ήδη το πρώτο αποτύπωµα του ψηφιακού µετασχηµατισµού του e-ΕΦΚΑ φάνηκε στο δελτίο Τύπου, το οποίο πριν
δύο µέρες έβγαλε το Υπουργείο Εργασίας, µέσα από τον οποίο
για πρώτη φορά όλες οι επαφές µε το κοινό γίνονται εξ αποστάσεως. Ήταν µία προγραµµατισµένη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ για
να γίνει στο τέλος του 2020 και λόγω της κρίσης και των γεγονότων το φέραµε µπροστά.
Κύριε Κεγκέρογλου, ο e-ΕΦΚΑ είναι πλέον η αιχµή του δόρατος του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας. Όλες οι επαφές
µε τον e-ΕΦΚΑ γίνονται ψηφιακά. Και όποια ραντεβού είναι αναγκαία να γίνουν γίνονται µε ηλεκτρονική πλατφόρµα. Ήδη το σύστηµα λειτουργεί πάρα πολύ καλά και οφείλω να πω συγχαρητήρια και ένα µεγάλο ευχαριστώ και στους υπαλλήλους του eΕΦΚΑ και στους υπαλλήλους της ΗΔΙΚΑ που έκαναν αυτό το µεγάλο βήµα και δούλεψαν τόσο πολύ τις τελευταίες µέρες -πρωί,
µεσηµέρι, βράδυ- για να φθάσουµε σε αυτό το αποτέλεσµα.
Όµως και στον ΟΑΕΔ έγινε κάτι αντίστοιχο. Άρα οι δύο βραχίονες του κοινωνικού κράτους και ΟΑΕΔ και e-ΕΦΚΑ ήδη αυτήν
τη στιγµή έχουν προχωρήσει σε ένα µεγάλο άλµα ψηφιακού µετασχηµατισµού. Τελειώσαµε; Η απάντηση είναι «όχι». Μένει το
τελευταίο κοµµάτι πλέον. Το τελευταίο κοµµάτι είναι η ονοµαζόµενη ψηφιακή σύνταξη, που αν το πετύχουµε, καταλαβαίνετε ότι
θα είναι η απόλυτη αλλαγή σε αυτό το οποίο βιώνουµε ως παθογένεια δεκαετίες τώρα.
Η ψηφιακή σύνταξη έχουµε δεσµευτεί ότι θα βγει τον Ιούνιο
για τις νέες συντάξεις του 2020. Δυστυχώς, η κρίση αυτή τη
στιγµή ανατρέπει τα δεδοµένα, διότι το ανθρώπινο δυναµικό το
οποίο εργαζόταν στον e-ΕΦΚΑ για αυτό το ζήτηµα καταλαβαίνετε
ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει µε φουλ τις µηχανές, υπάρχει
τµηµατική λειτουργία.
Όµως, εµείς παραµένουµε για τον Ιούνιο του 2020. Η ενηµέρωση που έχω από τον κ. Χάλαρη είναι ότι θα προσπαθήσουµε
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να υλοποιήσουµε αυτήν τη δέσµευσή µας. Αν δεν είναι ο Ιούνιος
µπορεί να είναι ένας µήνας µετά, αλλά θα το κάνουµε αυτό, γιατί
είναι το µεγάλο βήµα για τη χώρα, για την πατρίδα, για τους
ασφαλισµένους, για τους συνταξιούχους.
Μένω εδώ, κύριε Κεγκέρογλου, και επιφυλάσσοµαι για όλα τα
υπόλοιπα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε Κεγκέρογλου. Θα τηρήσουµε τον Κανονισµό.
Δεν θα συζητηθεί, κατόπιν συνεννόησης, η πρώτη µε αριθµό
596/16-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού
Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Ερώτηση
για την πορεία των διαδικασιών της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Έδεσσα».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για δέκα δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για ποιο λόγο; Τώρα
ήδη παραβιάζουµε τον Κανονισµό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν τον παραβιάζουµε λόγω των
έκτακτων συνθηκών.
Αυτό που είπα είναι εάν υπάρξει µία γενική απόφαση σε όσους
δεν έκαναν αίτηση να λαµβάνουν την προσωρινή σύνταξη και
έµειναν στον αέρα, να υπάρξει µία απόφαση. Εξετάστε το στα
επόµενα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Ακούστηκε κι
αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου 2016 για τις δραστηριότητες
και την εποπτεία των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 12 Μαρτίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση µε τη διαδικασία της οργανωµένης συζήτησης, ενιαία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μαντά, δίνω το λόγο στον Υπουργό για να αναφερθεί
σε κάποιες τροπολογίες που θέλει να είναι εκ των προτέρων γνωστές στους συναδέλφους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οφείλω κατ’ αρχάς να πω προς τους Βουλευτές που εκπροσωπούν τα κόµµατα, ότι η προσπάθεια είναι ότι αυτήν την περίοδο οι τροπολογίες πρέπει να αποφεύγονται. Ήδη γίνεται
πράξη. Έγινε στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο στον ν.4670/2020.
Στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν υπήρξε καµία τροπολογία
εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας. Το ίδιο κι εδώ σήµερα.
Θα υπάρξει, όµως, µία τροπολογία µε δύο άρθρα τα οποία
είναι αναγκαία να γίνουν. Τα καταθέτω τώρα. Θέλω να ενηµερωθούν τα κόµµατα. Έχω φροντίσει και από χθες ο Πρόεδρος της
Βουλής, ο κ. Τασούλας, ενηµέρωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων τα κόµµατα για τις δύο τροπολογίες. Είναι ενηµερωµένα τα
κόµµατα από χθες για τις δύο τροπολογίες που θα καταθέσω σήµερα. Αφορούν συνταξιοδοτική τροπολογία όσον αφορά το ονοµαζόµενο ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής Τράπεζας και όσο αφορά το
ταµείο ΤΑΥΤΕΚΩ, το οποίο είναι ασφαλιστικό ταµείο για να ενταχθούν και όλοι οι εργαζόµενοι που δεν βρίσκονται στις τράπεζες πλέον.
Αυτό το καταθέτω τώρα για τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν συµφωνήσει και τα κόµµατα.
(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)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να διανεµηθεί στους
εισηγητές.
Ολοκληρώσατε, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ναι, ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μόνο επειδή είδα µερικές απορίες κάποιων συναδέλφων, να πω ότι πράγµατι έτσι
έγινε. Χθες που είχαµε πολύωρη Διάσκεψη Προέδρων έγινε αναλυτική ενηµέρωση όλων όσων µετέχουµε -άρα και των κοµµάτων
που µετέχουν µε αντιπροσώπους, δεν θα πω εγώ τη σύνθεση της
Διάσκεψης των Προέδρων- από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ.
Τασούλα, για τις δύο αυτές τροπολογίες. Έπρεπε να είναι ενηµερωµένοι οι εισηγητές µέσω των συναδέλφων τους που εκπροσωπούνται στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Χθες, υπό την Προεδρία του κ. Αθα-

νασίου, έγινε µία συζήτηση εδώ για τις τροπολογίες εκτεταµένη
και εξειδικεύτηκαν ορισµένα κριτήρια. Οι σηµερινές τροπολογίες
ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.
Πλην, όµως, επειδή η µέρα σήµερα δεν είναι µικρή, σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική µας δουλειά, θέλω να επαναλάβω, να
καταστήσω και εσάς κοινωνό των χθεσινών µας επιλογών, όλης
της Αίθουσας.
Πρώτον, τροπολογία που έρχεται από Υπουργό, που δεν είναι
ο Υπουργός που ασκεί τη νοµοθετική πρωτοβουλία, έχει πρόβληµα. Εδώ η πρωτοβουλία ανήκει στον κ. Βρούτση, ο κ. Βρούτσης φέρνει τροπολογίες, πόσω µάλλον, που πράγµατι χθες η
Διάσκεψη έχει ενηµερωθεί. Άρα δεν έχουµε θέµα.
Όµως για να κάνουµε καλούς λογαριασµούς, κύριε Πρόεδρε,
τροπολογία άλλου Υπουργείου δεν υπάρχει περίπτωση η Αίθουσα να κάνει δεκτή. Και φαντάζοµαι ότι και η Πλειοψηφία θα
σκεφτεί µε αυτό τον τρόπο. Εκτός εάν πρόκειται για τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, µε
συγχωρείτε. Ειπώθηκαν αυτά και εδώ χθες, ειπώθηκαν και στη
Διάσκεψη των Προέδρων αναλυτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπορώ να ολοκληρώσω; Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Άρα πρέπει να περιορίζουµε το χρόνο. Επαναλαµβάνετε πράγµατα τα οποία ειπώθηκαν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έτσι είναι. Με συγχωρείτε, το λέω εγώ εις επήκοον όλων, ότι πράγµατι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί µε διακόψατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας έδωσα τον λόγο
χωρίς να χρειάζεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ αξιολογώ τι θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, ολοκληρώστε, αλλά ειπώθηκαν. Οι τροπολογίες είναι του ιδίου Υπουργού
και δεν αφορούν άλλα Υπουργεία.
Συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µπορούσατε να το έχετε αποφύγει
αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν το αποφύγατε.
Εκτός εάν οι τροπολογίες –αυτή ήταν η φράση µου- αφορούν
το µεγάλο θέµα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µε τον κορωνοϊό ή στα σύνορά της. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέµα, φυσικά,
και η Αίθουσα θα αξιολογήσει τη νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης.
Άρα ο κανόνας είναι ότι δεν είναι η Βουλή ανοιχτή, όπως ήταν
κανονικά. Είµαστε κάτω από έκτακτες συνθήκες, εξ ου και η Αίθουσα είναι άδεια για λόγους προστασίας της υγείας. Όµως θα
δεχτούµε οτιδήποτε σχετίζεται µε την αντιµετώπιση των δύο µεγάλων προβληµάτων που προανέφερα και τίποτα άλλο, κύριε
Πρόεδρε. Να είµαστε καθαροί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτή η ενηµέρωση
έγινε αναλυτικά από τον Πρόεδρο της Βουλής χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων, έτσι όπως την αναφέρατε και εσείς και
έτσι θα εφαρµόζεται, εκτός -το είπατε κιόλας- αν συντρέχει ειδικός λόγος που αναφέρεται στην συγκεκριµένη κρίση λόγω της
πανδηµίας.
Κατά τα άλλα, θα είναι τροπολογίες των Υπουργών που θα
έχουν και τη νοµοθετική πρωτοβουλία κάθε φορά στα νοµοσχέδια.
Προχωρούµε στον κ. Μαντά, τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση και τον ν.4670 που ψήφισε
πριν λίγες ηµέρες η Ελληνική Βουλή, τέθηκαν οι βάσεις ώστε η
χώρα να αποκτήσει έναν υγιή και λειτουργικό πρώτο πυλώνα
ασφάλισης. Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση µπήκε έτσι σε
µία νέα εποχή, στην οποία πλέον υποστηρίζεται από ένα ψηφιακό
ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο εισάγει µία δίκαιη ισορροπία
ανάµεσα στη συλλογική και την ατοµική ευθύνη, ανάµεσα στην
κοινωνική αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα.
Ταυτόχρονα, διασφαλίσαµε ότι για πολλά χρόνια από σήµερα,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

αφενός οι σηµερινές συντάξεις θα συνεχίσουν να προστατεύονται και αφετέρου, οι κόποι µιας ζωής για τους σηµερινούς εργαζόµενους θα έχουν αντίκρισµα και θα οδηγούν σε αξιοπρεπείς
συνταξιοδοτικές αποδοχές, θεµελιώνοντας έτσι µε τον καλύτερο
τρόπο τη διαγενεακή αλληλεγγύη.
Η ολοκλήρωση αυτού του µεγάλου και σηµαντικού βήµατος
µάς επιτρέπει να ανοίξουµε το επόµενο κεφάλαιο της ασφάλισης
στη χώρα µας, αυτό που αφορά πλέον στον δεύτερο πυλώνα
ασφάλισης, δηλαδή στην επαγγελµατική ασφάλιση.
H επαγγελµατική ασφάλιση βασίζεται σε µία διαφορετική προσέγγιση. Στηρίζεται και λειτουργεί στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα αντί για το διανεµητικό, είναι πλήρως προαιρετική, δεν
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ουσιαστικά λειτουργεί συµπληρωµατικά στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση του πρώτου
πυλώνα. Αυτό ακριβώς είναι και το µεγάλο πλεονέκτηµα τόσο
από οικονοµική άποψη όσο και από κοινωνική αποτελεσµατικότητα.
Η επαγγελµατική ασφάλιση συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός
µεικτού συνταξιοδοτικού συστήµατος που συνδυάζει την ιδιωτική
και την κρατική συµµετοχή, επιµερίζοντας τους κινδύνους και τις
αποδόσεις, έτσι ώστε η σύνταξη που λαµβάνει ο συνταξιούχος,
να προκύπτει από το άθροισµα των αντίστοιχων ποσών. Με
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το συνταξιοδοτικό εισόδηµα και θεµελιώνεται ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους δικαιούχους
των προγραµµάτων µε σηµαντικό όφελος και αξία για ολόκληρο
το κοινωνικό σύνολο.
Η επαγγελµατική ασφάλιση λειτουργεί στη χώρα µας όπως καθορίστηκε στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002. Ωστόσο έχει αρκετά περιορισµένη διείσδυση στην ελληνική οικονοµία. Σήµερα
αν και έχουµε είκοσι τρία επαγγελµατικά ιδρύµατα, έχουµε µόνο
τριάντα πέντε χιλιάδες ασφαλισµένους σε σύνολο 4,7 εκατοµµυρίων, δηλαδή κάτω από 1%.
Νοµική βάση για την επαγγελµατική ασφάλιση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αποτελούσε η κοινοτική οδηγία 41/2003, η οποία αναθεωρήθηκε το 2016 από την οδηγία 2341, µε την οποία η χώρα
µας οφείλει να έχει πλήρη συµµόρφωση.
Η τελευταία οδηγία εισάγει αρκετούς νέους κανόνες και προϋποθέσεις στην επαγγελµατική ασφάλιση και στη λειτουργία των
Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπως
πλέον ονοµάζονται τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
Οι διατάξεις που εισάγει η κοινοτική οδηγία, επηρεάζουν τη
λειτουργία των ταµείων σε διάφορους τοµείς τους.
Πρώτον, το σύστηµα διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ, το οποίο
οφείλει να υλοποιεί λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και να διαθέτει αναλογιστική λειτουργία
µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Δεύτερον, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ασκούνται διασυνοριακές δραστηριότητες και
µεταφορές συνταξιοδοτικών προγραµµάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτον, περιγράφονται οι εξουσίες και τα σηµεία ελέγχου που
παρακολουθούν οι εποπτικές αρχές, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή
και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τέταρτον, καταγράφονται οι πληροφορίες που οφείλουν να
παρέχουν τα ΙΕΣΠ-ΤΕΑ τόσο σε υποψήφια µέλη και δικαιούχους,
όσο και σε εποπτικές αρχές.
Πέµπτον, περιγράφονται οι προϋποθέσεις που διέπουν την πολιτική επενδύσεων και το χαρτοφυλάκιό τους.
Έκτον, ορίζεται ο θεσµός του θεµατοφύλακα και περιγράφονται οι αρµοδιότητές του.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο καλούµαστε να συµπληρώσουµε
και να ολοκληρώσουµε το θεσµικό µας πλαίσιο για την επαγγελµατική ασφάλιση, να εµπλουτίσουµε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς µας, εισάγοντας σύγχρονες και λειτουργικές προδιαγραφές βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας, διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και διασφαλίζοντας την
πλήρη ανεξαρτησία και ανταποδοτικότητα των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ προς
τα µέλη και τους δικαιούχους τους.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο πετυχαίνουµε δύο βασικούς στόχους:
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Πρωτίστως, υλοποιούµε την πλήρη συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2341/2016. Εισάγουµε
όλες τις διατάξεις της οδηγίας, προσαρµόζοντάς τες στα ελληνικά δεδοµένα όπως είναι θεµελιώδης υποχρέωση µας ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλαµε να έχουµε
ολοκληρώσει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο.
Δευτερευόντως, συµπληρώνουµε, ολοκληρώνουµε και συγκεντρώνουµε σε ένα κεντρικό νοµοθέτηµα όλους τους κανόνες
που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ, ενώ εισάγουµε πρόνοιες µε την έκδοση ειδικών υπουργικών αποφάσεων
για όλα τα επιµέρους σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερες ρυθµίσεις.
Με αυτόν τον τρόπο, µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου όλες οι
διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τις λειτουργίες των
ΙΕΣΠ-ΤΕΑ θα είναι συγκεντρωµένες στον συγκεκριµένο νόµο.
Η επαγγελµατική ασφάλιση οφείλει να αποτελεί ένα κρίσιµο
και βασικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού µας συστήµατος. Τα
οφέλη είναι ποικίλα και πολλαπλά, ενώ οι ασφαλισµένοι και οι δικαιούχοι των προγραµµάτων έχουν ιδιαίτερο και αναβαθµισµένο
ρόλο, γιατί µέσω της παρεχόµενης πληροφόρησης που το νοµοσχέδιο αυτό εγγυάται, η σχέση του ασφαλισµένου µε το ταµείο
γίνεται αµεσότερη και πληρέστερη, ενώ παύει ο ίδιος να θεωρείται ένας παθητικός αντισυµβαλλόµενος, όπως, για παράδειγµα,
συµβαίνει µε τα κύρια ταµεία κοινωνικών συντάξεων.
Η επαγγελµατική ασφάλιση τοποθετεί τους ασφαλισµένους
στο επίκεντρο. Ο έλεγχος είναι επαρκής, η λογοδοσία είναι ουσιαστική και ο µεγάλος ωφεληµένος, ο ασφαλισµένος και η οικογένειά του, είναι σε θέση να λάβουν τις δικές τους ορθές και
µελετηµένες αποφάσεις, µε τις οποίες θα καθορίσουν τη σηµερινή και αυριανή συνταξιοδοτική τους µοίρα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον φανερό σε όλους µας, ότι η χώρα µας, µαζί µε τον κόσµο όλο, αντιµετωπίζει µία πρωτοφανή κρίση δηµόσιας υγείας και παρά το
ότι µέχρι σήµερα δεν έχουµε χτυπηθεί όσο άλλες χώρες, κανένα
περιθώριο εφησυχασµού δεν υπάρχει. Η ελληνική Κυβέρνηση
από την πρώτη στιγµή αντιλήφθηκε το µέγεθος του προβλήµατος. Έγκαιρα και µε πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της
κατάστασης, ακόµα και πριν τα προβλήµατα γίνουν αντιληπτά
από τον γενικό πληθυσµό, προχώρησε στην οργάνωση και τη
λήψη όλων των απαραίτητων και αυστηρών µέτρων σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής και επαγγελµατικής µας ζωής, ώστε να
περιοριστούν οι επιπτώσεις από την επέλαση της πανδηµίας.
Ο πρώτος µας στόχος ήταν από την αρχή σαφής και ξεκάθαρος. Πρέπει να προστατεύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες
ανθρώπινες ζωές, πρέπει τα κρούσµατα να απλωθούν σε βάθος
χρόνου. Για αυτό και επιβάλαµε πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες µέτρα πρωτοφανή για καιρό ειρήνης. Και συνεχίζουµε σε αυτήν την κατεύθυνση, περιορίζοντας τις δραστηριότητές µας στις απολύτως απαραίτητες και µένοντας στο σπίτι.
Ο δεύτερός µας στόχος ήταν, επίσης, σωστός και σαφής: Πρέπει το σύστηµα υγείας να αντέξει, πρέπει οι ασθενείς να µπορούν
να λάβουν την περίθαλψη που δικαιούνται. Για αυτό και ενισχύσαµε και συνεχίζουµε να ενισχύουµε διαρκώς το σύστηµα υγείας
µε προσλήψεις, µε αύξηση των κλινών, µε προµήθεια υλικών,
ώστε να µην λείψει τίποτα και από πουθενά.
Και τρίτον, οφείλουµε να κρατήσουµε την οικονοµία µας όρθια, οφείλουµε να προστατέψουµε τις θέσεις εργασίας και τις
επιχειρήσεις, τους µικροµεσαίους που αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Για αυτόν τον σκοπό διαθέσαµε πάνω από 3,5
δισεκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη όλων των εργαζοµένων και
των επιχειρήσεων, για αυτό µεταθέτουµε στο µέλλον σχεδόν
όλες τις βασικές υποχρεώσεις και για αυτό φροντίσαµε ώστε να
µην υφίσταται πλέον στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5%
και να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες για την υγειονοµική και τη µεταναστευτική κρίση. Και τα αποτελέσµατα τα χθεσινοβραδινά
ήρθαν µε την ένταξη της χώρας µας στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Είµαστε έτοιµοι για µία πρωτόγνωρη συγκυρία όπου η πατρίδα
µας βάλλεται και η ζωή µας απειλείται. Όλοι µαζί συντεταγµένα,
µε ατοµική ευθύνη, αλλά και συλλογική οργάνωση θα µπορέσουµε να πράξουµε το χρέος µας και να βγούµε νικητές.
Δύο είναι τα στοιχεία που προκύπτουν έπειτα από τη συγκρο-
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τηµένη και άκρως επαγγελµατική αντιµετώπιση της κατάστασης
που δηµιουργήθηκε στη χώρα µας αφ’ ενός από την εξάπλωση
του ιού και αφ’ ετέρου από τη µεταναστευτική κρίση στον Έβρο.
Πρώτον, ότι το κράτος µας και οι δοµές του απέδειξαν ότι µπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και στάλθηκε ένα
σαφές µήνυµα σε όλους αυτούς που αµφισβητούσαν τη σοβαρότητα και αποτελεσµατικότητά του. Και δεύτερον, ότι η χώρα
µας έχει αποκτήσει πλέον τη δύναµη και την αναγνώριση στη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα ως πυλώνας σταθερότητας, εκπέµποντας εµπιστοσύνη, ασφάλεια και σιγουριά.
Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν τα εφόδια για όλους εµάς,
ώστε να ενισχύσουµε τις προσπάθειές µας και να ανακτήσουµε
την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ο ελληνικός λαός για να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία κάθε δοκιµασία και να σηκώσουµε τη
χώρα µας ξανά στα πόδια της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου, για οκτώ
λεπτά.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα δύο λεπτά θα τα αφιερώσω για να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κ. Βρούτση, τον Υπουργό, που είναι εδώ,
όσον αφορά τα µέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.
Κύριε Βρούτση, ήθελα να σας ρωτήσω -και ελπίζω να µου
απαντήσετε- τα εξής: Σε όσους εργαζόµενους αυτήν τη στιγµή
έχουν χάσει την εργασία τους γιατί οι εργοδότες τους έκλεισαν
τα καταστήµατα µετά από κρατική εντολή, δίνετε επίδοµα 800
ευρώ για δύο σχεδόν µήνες. Εκτός από αυτό, ποιο άλλο µέτρο
ελάφρυνσης και βοήθειας έχετε πάρει για αυτούς τους εργαζόµενους; Το µόνο που έχουµε ακούσει είναι ότι θα καταβάλλουν
το 60% του ενοικίου τους, εάν έχουν ενοίκια. Έχετε γνώση σε τι
ύψος κυµαίνονται τα ενοίκια αυτή τη στιγµή στην αγορά; Με τα
800 ευρώ που θα τους δώσετε για δύο µήνες, ίσα-ίσα που θα
µπορέσουν να πληρώσουν το ενοίκιο. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι
άνθρωποι; Έχετε αντιληφθεί ότι τους οδηγείτε στη φτώχεια;
Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τα 400 ευρώ µηνιαίως είναι κάτω και
από τον κατώτατο µισθό. Τι έξοδα υπολογίζετε ότι θα πληρώσουν µε τα 400 ευρώ µηνιαίως και πώς θα ζήσουν;
Όσον αφορά την απαγόρευση των απολύσεων θέλω να θέσω
τα εξής ερωτήµατα: Κατ’ αρχάς, για όσες απολύσεις έχουν γίνει
µέχρι τώρα, θα ισχύει αυτό το µέτρο; Θα ακυρωθούν αυτοδίκαια;
Και όταν λέµε ότι θα ακυρωθούν, τι σηµαίνει αυτό; Το καλοκαίρι
καταργήσατε την αιτιολόγηση των απολύσεων. Άρα ένας εργοδότης όταν απολύει, δεν λέει για ποιο λόγο. Τεκµαίρεται ότι όσες
απολύσεις έχουν γίνει µέχρι τώρα και όσες θα γίνουν από δω και
πέρα, θα γίνουν λόγω της κρίσης από τον κορωνοϊό; Και επίσης
αν ο εργοδότης το αρνείται αυτό, πει ότι «εγώ τον απέλυσα γιατί
είναι ανίκανος», αυτό πού θα κρίνεται; Θα κρίνεται στα ελληνικά
δικαστήρια;
Γιατί -όπως ξέρετε- οι Έλληνες δικαστές στην πλειοψηφία
τους όταν ο εργαζόµενος ζητάει µε ασφαλιστικά µέτρα να ακυρωθεί η απόλυσή του, τον απορρίπτουν γιατί θεωρούν ότι είναι
ικανοποίηση δικαιώµατος. Άρα πότε θα κρίνεται αν η απόλυση
είναι άκυρη ή όχι, µετά από δύο-τρία χρόνια στις δικαστικές αίθουσες; Νοµίζω ότι πρέπει να πάρετε σαφή θέση. Και να έρθει
κάποιο νοµοσχέδιο το οποίο θα λύνει όλα αυτά και να δίνεται το
δικαίωµα στους εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν απολυθεί ως σήµερα και αυτούς που θα απολυθούν από δω και πέρα, µε προσωρινή διαταγή στο δικαστήριο, εφόσον ο εργοδότης δεν συµµορφώνεται µε την «επιταγή» σας την προφορική, ότι κάθε απόλυση είναι άκυρη, να µπορούν την ίδια µέρα να ακυρώνουν την
απόλυση µε προσωρινή διαταγή.
Επίσης, δεν έχετε πάρει κανένα µέτρο για το πλήθος των εργοδοτών που αλλάζουν τις συµβάσεις από πλήρους απασχόλησης σε µερικής. Περιµένουµε να ακυρωθούν και όλες αυτές οι
µονοµερείς µετατροπές συµβάσεων ή ακόµα και µε συµφωνία
του εργαζόµενου, που είναι το αδύναµο µέρος και εννοείται πως
για να µη χάσει τη δουλειά του θα δεχτεί το οτιδήποτε αυτή την
περίοδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, επίσης, δεν έχετε καλύψει τις ανάγκες τους αυτήν την περίοδο. Θα µιλήσω για τους δικηγόρους, αλλά θα µπορούσαµε να πούµε και για τους µηχανικούς -εάν είχαµε χρόνο- και για άλλους κλάδους των ελεύθερων επαγγελµατιών. Όπως ξέρετε, έχει παύσει τελείως η λειτουργία των δικαστηρίων της χώρας, ενώ δεν γίνονται ούτε
εξωδικαστικές πράξεις λόγω των προληπτικών µέτρων που
έχουµε πάρει όλοι στα γραφεία µας. Θα ήθελα να δείτε την επιστολή του Προέδρου της ολοµέλειας του δικηγορικού συλλόγου
και να δώσετε λύση και σε αυτό τον κλάδο, ο οποίος πλήττεται
βάναυσα αυτή την περίοδο.
Για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν έχουµε ακούσει
τίποτα. Περιµέναµε να ακούσουµε χθες κάτι. Θα θέλαµε να ακούσουµε τις επόµενες µέρες, γιατί πραγµατικά δεν µπορούν οι άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους εν µέσω αυτής της κρίσης. Και
επίσης για τον πρωτογενή τοµέα δεν ακούσαµε επίσης τίποτα,
παντελής έλλειψη µέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς
τοµέα της χώρας, της µεταποίησης και των εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων. Πριν σας είπε ο κ. Κεγκέρογλου για τους ανθρώπους
που δούλευαν εποχιακά στον τοµέα του τουρισµού και οι οποίοι
εάν δεν είχαν συµπληρώσει τα µεροκάµατα για να βγουν στο επίδοµα ανεργίας, δεν θα έχουν την ευκαιρία την άνοιξη να τα συµπληρώσουν και θα έχουν επίσης πολύ µεγάλο κόστος. Και θα
πρέπει και σε αυτούς να δοθεί ένα βοήθηµα.
Εν κατακλείδι για τον κορωνοϊό, η κατάσταση είναι δύσκολη.
Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και στοιχειώδη συνεννόηση και
σύγκλιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φροντίσει δηµιουργώντας το µαξιλάρι
ασφαλείας, ώστε τώρα εσείς να µπορέσετε να κάνετε όλες τις
απαραίτητες δαπάνες για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο και την υπό ενσωµάτωση οδηγία.
Όπως παγίως επισηµαίνεται στις εκθέσεις της επιστηµονικής
υπηρεσίας της Βουλής, οι οδηγίες δεσµεύουν κάθε κράτοςµέλος προς το οποίο απευθύνονται όσον αφορά το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των
µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών. Τα κράτη-µέλη
υποχρεούνται να λαµβάνουν εθνικά µέτρα µεταφοράς, διατηρώντας υπό ορισµένες προϋποθέσεις την ελευθερία να επιλέξουν τον τρόπο µεταφοράς.
Η µεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο δεν απαιτεί
κατ’ ανάγκη τυπική και κατά γράµµα επανάληψη των διατάξεων
της οδηγίας, όπως έχετε κάνει. Αρκεί ένα γενικό οικονοµικό πλαίσιο, που να µπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσµατικά την πλήρη
εφαρµογή της οδηγίας µε επαρκώς σαφή και συγκεκριµένο
τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει αυτό το 2018. Είχε συσταθεί επιτροπή στην οποία συµµετείχαν η Ελληνική Ένωση Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, στελέχη
του Υπουργείου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλοι ειδικοί
επιστήµονες και εκπρόσωποι των αρµοδίων φορέων, οι οποίοι
κατέληξαν στη σύνταξη νοµοσχεδίου για την ορθή ενσωµάτωση
της οδηγίας, το οποίο όµως δεν πρόλαβε λόγω των πολιτικών
εξελίξεων να κατατεθεί στη Βουλή.
Το Υπουργείο διαθέτει το προσχέδιο του νοµοσχεδίου, αλλά
επέλεξε να µην το χρησιµοποιήσει, για λόγους τους οποίους δεν
µας έχει εξηγήσει ακόµη κατά τη διάρκεια των επιτροπών.
Στόχος της Κυβέρνησης δεν θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της
επαγγελµατικής ασφάλισης εις βάρος του πρώτου πυλώνα
ασφάλισης της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, στην οποία περιλαµβάνεται και η επικουρική σύνταξη. Οι δύο πυλώνες θα πρέπει να συνυπάρξουν και να αναπτύσσονται ταυτόχρονα και παράλληλα προς όφελος των µελλοντικών συνταξιούχων.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλιζε κατ’
αρχάς σε όλους µία αξιοπρεπή σύνταξη που θα προερχόταν από
την κοινωνική ασφάλιση σε αρµονία µε τις αρχές της ισονοµίας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης και µόνο επικουρικά και συµπληρωµατικά θα µπορούσε κάποιος ασφαλισµένος προαιρετικά να
επιλέξει να εκµεταλλευτεί τους δύο άλλους πυλώνες ασφάλισης
και να διεκδικήσει την πιθανότητα επιπλέον συνταξιοδοτικών παροχών.
Το Υπουργείο, δυστυχώς, φαίνεται ότι δεν αντιµετωπίζει το
θέµα των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης µε τη δέουσα σο-
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βαρότητα και προσοχή. Υιοθετείται ένα σχέδιο νόµου που αποτελεί πιστή µετάφραση της οδηγίας µε παραποµπές σε πολλαπλές µελλοντικές πιθανές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθµιση
διαφόρων θεµάτων, αλλά και προβληµάτων που τυχόν εµφανιστούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορέσει η οδηγία
να εφαρµοστεί µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς εκ των
πραγµάτων και τουλάχιστον ως ένα βαθµό το σχέδιο νόµου είναι
αποκοµµένο από την ελληνική εµπειρία των υφιστάµενων αλλά
και µελλοντικών ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης, αδυνατεί
να λειτουργήσει ως φυσική συνέχεια του ν.3029/2002, ενώ ευρύτερα απουσιάζει το ισχυρό σήµα µιας σαφούς κατεύθυνσης εκ
του νοµοθέτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θόλο τοπίο του νοµοσχεδίου σας το επισήµαναν όλοι οι αρµόδιοι φορείς, οι οποίοι ήρθαν κατά την διάρκεια συζήτησης του
νοµοσχεδίου στις επιτροπές. Σας ανέφεραν ότι δεν αρκούν αόριστες και γενικόλογες διατάξεις, αλλά χρειάζεται ένας ενιαίος
νόµος οδηγός ευχερώς προσβάσιµος και κατανοητός από τους
κοινωνικούς εταίρους.
Πιστεύουµε ότι µέσα από την ενσωµάτωση της νέας οδηγίας
είχαµε µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό και κατάλληλα από το εποπτευόµενο πλαίσιο
επαγγελµατικής ασφάλισης, το οποίο θα λειτουργούσε συµπληρωµατικά και προς ενίσχυση µιας ισχυρής, βιώσιµης και σύγχρονης κοινωνικής ασφάλισης. Ο τρόπος, όµως, που εισάγεται η νέα
οδηγία σε συνδυασµό µε το νέο ασφαλιστικό, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ακόµη και για τον πιο καλόπιστο παρατηρητή.
Για ακόµη µία φορά έχουµε να αντιµετωπίσουµε την προχειρότητα, τη βιασύνη και την έλλειψη ολοκληρωµένου και µακροχρόνιου σχεδίου που χαρακτηρίζει σχεδόν κάθε προσπάθεια νοµοθέτησης της Κυβέρνησης σας.
Όσον αφορά την κατ’ άρθρον συζήτηση, θα πω δύο πράγµατα.
Το άρθρο 2 αναφέρει ότι ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε
επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόµου επικουρικής ασφάλισης. Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία µετατράπηκαν
µε τη δυνατότητα που έδωσε ο ν.3029 σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να έχουν ενταχθεί στα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, εξαιρούνται ρητά από τον νόµο αυτό. Θα
ήθελα να µας πείτε σε ποιο νόµο εµπίπτουν, µε ποιο νόµο θα λειτουργούν από δω και πέρα.
Στο άρθρο 4 δεν διευκρινίζεται αν µπορούν να ιδρυθούν ΙΕΣΠ
µε λιγότερα από εκατό µέλη. Το άρθρο 21 έρχεται σε αντίθεση
µε το άρθρο 30. Στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι τα στελέχη των
ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης θα πρέπει να έχουν ικανότητες και ήθος αναγνωρισµένα και θα υπάρχει έλεγχος για αυτό.
Και στο άρθρο 30 δίνεται το δικαίωµα να γίνει εξωτερική ανάθεση
σε νοµικά πρόσωπα τρίτα, των οποίων οι ικανότητες και το ήθος,
καταλαβαίνετε, ότι είναι δύσκολο να µετρηθούν.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 1β λέει ότι η επιχείρηση εγγυάται
την καταβολή των παροχών. Όπως σας διευκρίνισε και εκπρόσωπος φορέα που ήρθε στην επιτροπή, δεν αναφέρεται αυτό
στην οδηγία. Στην οδηγία λέει ότι αν η επιχείρηση επιλέξει να εγγυηθεί την καταβολή κάποιου µέρους των παροχών, είναι υποχρεωµένη να κάνει κάποιες καταβολές. Και τα δεκαεννέα περίπου Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης που λειτουργούν αυτήν
τη στιγµή στη χώρα µας, δεν εγγυάται η επιχείρηση την καταβολή των παροχών. Το ταµείο δηµιουργείται ανεξάρτητα από την
επιχείρηση και είναι αυτόνοµο. Η επιχείρηση µπορεί να είναι µειοψηφία στο Δ.Σ.. Εποµένως, πώς θα εγγυάται την καταβολή των
παροχών; Και αυτό πρέπει να µας το διευκρινίσετε.
Και στο άρθρο 15 παράγραφος 2 προβλέπεται η µορφή αλληλασφαλιστικής επιχείρησης. Ο νόµος, όµως, απαγορεύει σε αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς να ασκούν δραστηριότητες
ασφάλισης ζωής. Οι συντάξεις είναι µορφή ασφάλισης ζωής. Ο
νόµος που το απαγορεύει είναι ο ν.4364/2016. Πείτε µας, λοιπόν,
αν θα το αλλάξετε αυτό, γιατί είναι αντίθετο προς τον ν.4364/
2016.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και κλείστε, γιατί
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έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, οι ρυθµίσεις της υπό ενσωµάτωσης οδηγίας συνιστούν
αναµφισβήτητα µία ευκαιρία αναµόρφωσης τους Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Ασφάλισης και θα µπορούσε εφόσον
είχαν προσαρµοστεί από τον εθνικό νοµοθέτη ορθά στην ελληνική πραγµατικότητα, να αποτελέσουν ένα σηµαντικό εργαλείο
µετάβασης των ΙΕΣΠ της ηµεδαπής σε ένα πιο εξελιγµένο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα τους έδινε τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την ενιαία αγορά και να µετεξελιχθούν σε σύγχρονους ανταγωνιστικούς φορείς επαγγελµατικής ασφάλισης.
Επισηµαίνω, όµως, ότι είναι ολέθριο λάθος για την Κυβέρνηση
η προσπάθεια υποβάθµισης της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρώτος πυλώνας, συνταγµατικά κατοχυρωµένος, θα πρέπει να µείνει ο κύριος και αναµφισβήτητος άξονας κοινωνικής
προστασίας.
Ευχαριστώ και συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γεώργιος Μουλκιώτης
για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε περιόδους µεγάλων κρίσεων,
όπως αυτή την οποία διανύουµε σήµερα ως χώρα και ως ανθρωπότητα, συνηθίζεται να λέγεται ότι η πιο σκοτεινή στιγµή της νύχτας είναι λίγο πριν ξηµερώσει. Πόσο µακριά ή πόσο κοντά
είµαστε στο πολυπόθητο ξηµέρωµα, σε ότι αφορά τη µεγάλη δοκιµασία που βιώνουµε, αυτό παραµένει άγνωστο.
Ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις όπου δοκιµάζεται η αντοχή
της οικονοµίας και της κοινωνίας, όπου η υγεία απειλείται και
απειλείται και η ίδια η ζωή των πολιτών. Η πανδηµία, όµως, δεν
απλώνεται µόνο σε ανθρώπους αλλά και σε αυτή την ίδια τη δηµοκρατία, όπου γης και για να καταπολεµηθεί δοκιµάζεται τόσο
η αποτελεσµατικότητα του κράτους να αντιµετωπίσει το αναπάντεχο, αλλά δοκιµάζονται και οι θεσµοί. Όµως δοκιµάζονται και
τα ίδια τα πολιτικά συστήµατα και έτσι διαχωρίζονται οι λαϊκιστές
από τους υπεύθυνους πολιτικούς και τους πολίτες. Όσοι µίλαγαν
απαξιωτικά για το κοινωνικό κράτος τα προηγούµενα χρόνια µε
τις ποµφόλυγες υπέρ της αυτορρυθµιζόµενης –δήθεν- αγοράς
τώρα βλέπουν την σκληρή πραγµατικότητα.
Όλοι σήµερα ποντάρουν στις υπηρεσίες της δηµόσιας υγείας
και ορθά. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που εξαρχής προκάλεσε
τα υφιστάµενα συµφέροντα στον χώρο της υγείας, που λοιδορήθηκε, υποβαθµίστηκε, υποστελεχώθηκε και οδηγήθηκε σε
κρίση µε όλα τα προβλήµατά του, έχει σήµερα αναλάβει στις
πλάτες του την αποκλειστική αντιµετώπιση των κρουσµάτων της
σοβαρής αυτής ασθένειας.
Όλο αυτό το διάστηµα το Κίνηµα Αλλαγής µε αίσθηµα ευθύνης, µε συγκεκριµένες προτάσεις στηρίζει την προσπάθεια της
χώρας για την αντιµετώπιση των αδιεξόδων που προκλήθηκαν
από την πανδηµία του κορωνοϊού στην υγεία και στην οικονοµία
στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγµή το ΕΣΥ φυλάττει Θερµοπύλες και
δεν είναι υπερβολή, το ξαναλέω φυλάττει Θερµοπύλες µόνο του
µε το λιγοστό για τις ανάγκες προσωπικό του, µε τους φιλότιµους και ψυχωµένους γιατρούς και νοσηλευτές. Όσοι ευαγγελίζονταν µέχρι πρότινος την άλωσή του µέσω άλλων επιλογών,
ηθεληµένα παραµένουν έξω από αυτόν τον κυκεώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΕΣΥ αποτέλεσε και αποτελεί
τη βασική κοινωνική κατάκτηση του ελληνικού λαού µετά τον πόλεµο. Όµως δεν είναι αυτή η ώρα της αποτίµησης. Ας βγούµε
καλά από αυτή την περιπέτεια και θα τα πούµε πάλι. Ελπίζω να
συµφωνήσουµε στη συντριπτική πλειοψηφία µας ότι το κοινωνικό
κράτος είναι τελικά η συλλογική µας περιουσία. Οφείλουµε σήµερα µε συγκεκριµένες αποφάσεις να στηρίξουµε αυτή την ιερή
προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών κα των εργαζοµένων
στα νοσοκοµεία µας.
Η στήριξη προς αυτούς τους συγκεκριµένους, τους γιατρούς,
τους νοσηλευτές και τους εργαζόµενους απαιτεί τι; Πρώτον,
αθρόες προσλήψεις νέων επιστηµόνων. Πρέπει να µπορέσουµε
να κρατήσουµε όρθιες τις δυνάµεις του και να µην καταρρεύσει
από ενδεχόµενη έξαρση βαρέων περιστατικών, αλλά και από τα
κρούσµατα και από την αναγκαία καραντίνα, όπου υπάρχει, για-
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τρών και κλινικών.
Δεύτερον, άµεση προµήθεια από κάθε πηγή υγειονοµικού υλικού, καθώς τα κρούσµατα στους υγειονοµικούς πολλαπλασιάζονται µε ραγδαίο ρυθµό. Η προστασία της ζωής των υγειονοµικών σήµερα µε µέσα ατοµικής προστασίας είναι αναγκαία για
τον περιορισµό του ιού.
Τρίτον, την µε κάθε τρόπο προµήθεια τεστ και διασφάλιση αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του κορωνοϊού. Η εµπειρία της
Γερµανίας, της Νότιας Κορέας, αλλά και της Σιγκαπούρης έδειξε
ότι η διερεύνηση των επιδηµιολογικών κριτηρίων και η επέκταση
των τεστ σε όλους είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος πρόληψης.
Η αντίδραση των κυβερνήσεων παγκοσµίως απέναντι στην
πανδηµία δείχνει ότι πρέπει να ρίξουµε όλα τα όπλα µας σε
αυτόν τον ασύµµετρο κίνδυνο που απειλεί την ανθρωπότητα. Το
ΕΣΥ είναι το µεγάλο µας όπλο σε αυτήν τη µάχη. Η αντοχή και η
στήριξή του είναι συνώνυµο της αντοχής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και την κοινωνικής ευθύνης της ελληνικής πολιτείας.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το πλαίσιο το Κίνηµα Αλλαγής µε τροπολογία, η οποία έχει ήδη κατατεθεί και διανεµηθεί, προτείνει και
την έµπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του υγειονοµικού προσωπικού του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, το Κίνηµα Αλλαγής, προτείνει την επέκταση του
Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων για όλους
τους εργαζόµενους ως νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό
σε µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, καθώς, επίσης, και
στους οδηγούς ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, αλλά και στους εργαζόµενους των προνοιακών δοµών ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης -πλέον ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ- από τον οποίο
και προέρχονται.
Επιπλέον, το Κίνηµα Αλλαγής προτείνει σαν συµβολική αλλά
απόλυτα αναγκαία αναγνώριση του τιτάνιου έργου όλων ανεξαιρέτως των εργαζοµένων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας τη χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος έκτακτων συνθηκών για όσο χρόνο
κρατήσει η πανδηµία και η έκτακτη κατάσταση που έχει προκληθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει –και
ορθά εξαγγέλλει- πακέτα µέτρων στήριξης για επιχειρήσεις που
πλήττονται από τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους, αλλά δεν
συµπεριλαµβάνει αντίστοιχα µέτρα διευκόλυνσης για τους πληττόµενους εργαζόµενους και καταναλωτές. Με σκοπό την προστασία των ευάλωτων οµάδων, αλλά και την υποστήριξη των
οικονοµικά πληγέντων από την εξάπλωση της νόσου στηρίζουµε
ως Κίνηµα Αλλαγής την Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ που καλεί την Κυβέρνηση να εξετάσει δέκα προτάσεις διευκόλυνσης καταναλωτών για την αντιµετώπιση της
κρίσης, τις οποίες προτάσεις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής: Να δώσει στους καταναλωτές το
δικαίωµα ελαστικών δόσεων των υποχρεώσεών τους για περίοδο
έξι µηνών ή το τέλος του έτους, καθώς πλήττονται από τα εξαγγελθέντα µέτρα. Να αναστείλει ως το τέλος του έτους κάθε φύσεως πρόστιµα εκπρόθεσµων καταβολών στις δηµόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταµεία. Να παρατείνει τη λειτουργία κάθε
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και τα αντίστοιχα δικαιώµατα υποβολής σε αυτή ως το τέλος του έτους. Να αναστείλει τους πλειστηριασµούς και να παρατείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δυστυχώς, δεν έγινε δεκτή η πρόταση της Προέδρου του Κινήµατος Αλλαγής για να υπάρχει διακοµµατική επιτροπή για την
πρώτη κατοικία. Σήµερα δεν θα το κουβεντιάζαµε, διότι ήταν ζήτηµα που ήδη θα το είχαµε λύσει.
Να µην εκπίπτουν από τις ρυθµίσεις όσοι δεν ανταποκρίθηκαν
στις υποχρεώσεις τους σε αυτό το χρονικό διάστηµα, µέχρι τη
λήξη του συναγερµού, δεδοµένου ότι ξέρουµε όλοι µας ότι οι
ρυθµίσεις στη ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, αλλά και πολλές δανειακές συµβάσεις προβλέπουν απώλεια της ρύθµισης, έστω και για µία ετερο-
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χρονισµένη δόση.
Να εξετάσει το ενδεχόµενο της µακροχρόνιας επιµήκυνσης
αποπληρωµής των δόσεων δανείων που λήγουν µέσα σε αυτή
την περίοδο των έκτακτων αναγκών. Να καλέσει τις τράπεζες και
όλους τους προµηθευτές υπηρεσιών να µην διακόπτουν τις υπηρεσίες τους και να µην προβαίνουν σε µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων.
Επίσης, οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ, µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δυστυχώς, και αυτές τις κρίσιµες στιγµές χρεώνουν
ακόµα. Να µεταφέρεις από τη µια τράπεζα στην άλλη κάποιο
ποσό χρεώνονται τέσσερα ευρώ. Να πάψει αυτό αυτήν την κρίσιµη περίοδο. Οι τράπεζες πήραν τόσα πολλά από τους πολίτες
και ανακεφαλαιοποιήθηκαν κατ’ επανάληψη. Να σταµατήσει
αυτό. Η ηλεκτρονική µεταφορά να γίνεται δωρεάν. Αφού υπάρχει
έκκληση για ηλεκτρονική µεταφορά και ηλεκτρονική διαδικασία,
ας σταµατήσει η χρέωση, ας κληθούν οι τράπεζες αυτή τη στιγµή
να πάψουν να έχουν και αυτή τη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προέβη σε συγκεκριµένες εξαγγελίες για τους εργαζόµενους. Μάλιστα µε δραµατικό τρόπο χθες ο κύριος Υπουργός –και µου έκανε εντύπωσηανέφερε ότι το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» διαπίστωσε µια απογοητευτική ως τραγική κατάσταση σε σχέση µε την εξέλιξη της απασχόλησης.
Κύριε Υπουργέ, εµείς επισηµαίνουµε κάποια πράγµατα. Πρώτον, η κατάσταση των συνταξιούχων χωρίς έχουν πάρει σύνταξη
από το 2018 είναι σε εκκρεµότητα και παραµένει δραµατική.
Εφόσον λόγω της συγκυρίας δεν προχωρήσει η ικανοποίηση
µέσω του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει στα εξαγγελθέντα µέτρα να εξετάσετε και αυτή την περίπτωση, των συνταξιούχων που δεν έχουν
πάρει σύνταξη.
Δεύτερον, η εξαγγελία παράτασης της ανεργίας για όσους
λήγει 31 Μαρτίου 2020 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλάβει και τους εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες εποχιακούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έληξε το επίδοµα ανεργίας τον Ιανουάριο
ή Φεβρουάριο και που µένουν εκτός πρόβλεψης. Αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται δυσµενή µεταχείριση, αφού γνωρίζουµε ότι θα
ξεκινούσαν την εργασία τους τον Μάρτιο του 2020, πλην όµως
οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν µε βάση την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την εκδοθείσα ΚΥΑ.
Τρίτον, όλοι οι εργαζόµενοι, για τους οποίους αναστέλλεται η
σύµβαση εργασίας, θα λάβουν πράγµατι στις αρχές Απριλίου
αποζηµίωση 800 ευρώ για το διάστηµα, όµως, 15 Μαρτίου ως 30
Απριλίου. Κύριε Υπουργέ, το ποσό των 800 ευρώ, αν το λάβουµε
υπ’ όψιν µας, υπολείπεται πράγµατι και από τον κατώτατο µισθό
και πιστεύουµε ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να το δει αυτό για τη
συνέχεια. Όµως, γιατί περιλαµβάνονται µόνο αυτοί που έκλεισαν
οι επιχειρήσεις µετά τις 15 Μαρτίου 2020 και όχι αυτοί που έκλεισαν από την 1η Μαρτίου του 2020; Γιατί να υπάρχει αυτή η άνιση
µεταχείριση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε στην Ολοµέλεια -µετά από αυτά που αναφέραµε και είχαν όλες τις παρενέργειες από την πανδηµία- το σχέδιο νόµου µε το οποίο ενσωµατώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.
Πρόκειται για βασική ενωσιακή νοµοθεσία για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που θέτει το βασικό πλαίσιο των υποχρεώσεων
των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των µελών και δικαιούχων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιφυλάσσοντας για τον εθνικό νοµοθέτη ευρύ περιθώριο παρεµβάσεων
προς τον σκοπό επίτευξης υψηλότερου επιπέδου προστασίας.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στις επιτροπές ακούστηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά τόσο από τους
συναδέλφους όσο και από τους κοινωνικούς και επιστηµονικούς
φορείς και αναδείχθηκαν κάποιες αστοχίες και αγκυλώσεις του
συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Δυστυχώς, διαπιστώθηκε από τους επιστηµονικούς φορείς και
τους ίδιους τους εκπροσώπους ότι το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από αρκετές ατελείς διατάξεις που σχετίζονται τόσο µε την
αδυναµία να διορθώσει τις ατέλειες του προηγούµενου, υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όσο και µε την έλλειψη νέων ρυθ-
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µίσεων κατά τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο.
Δεύτερον, η παραποµπή σε εννέα υπουργικές αποφάσεις για
την περαιτέρω ρύθµιση θεµάτων και για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων θα δηµιουργήσει σύγχυση και αδιέξοδα
κατά την εφαρµογή της οδηγίας.
Και τρίτον, υπήρχε ένα παραδοτέο κείµενο, µια νοµοθετική
πρωτοβουλία, η οποία είχε ληφθεί στην προηγούµενη κυβέρνηση
και είχε συνταχθεί από την τότε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή,
η οποία µέχρι σήµερα δεν είχε υιοθετηθεί. Φαίνεται ότι µένουν
έξω κάποια στοιχεία τα οποία οι φορείς τόνισαν στις επιτροπές
και δεν υπάρχουν σήµερα στη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 2, κύριε Υπουργέ, ορίζεται ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τα επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Και όπως ξέρετε, έχουµε τέσσερα τέτοια
ταµεία µε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ασφαλισµένους και περίπου εβδοµήντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι τέσσερα ταµεία που επέλεξαν να µετατραπούν σε ταµεία επαγγελµατικής
υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης µε τη µορφή νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Αυτά παραµένουν εκτός.
Ποιο είναι το σκεπτικό σας να µην τα επιλέξετε; Το ζητήσαµε
και στην πρώτη ηµέρα της συζήτησης. Να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα τίθεται και στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Το τονίζει αυτό η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής. Παραµένει κενό. Παρακαλώ πολύ, γιατί δεν το εντάσσετε; Να µας ενηµερώσετε για να γνωρίζει και η Βουλή και
οι ενδιαφερόµενοι ποιος ήταν ο λόγος.
Το άρθρο 3 φοβάµαι ότι κρύβει τον κίνδυνο, κύριε Υπουργέ,
συγχώνευσης επικουρικών µε τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης. Ρωτάµε από την πρώτη συνεδρίαση επ’ αυτού και απάντηση µέχρι και πριν λίγο δεν έχουµε πάρει.
Επίσης, σε ό,τι αφορά το µη περιληφθέν στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο άρθρο 4 της οδηγίας, θα ήθελα να ρωτήσω: Γιατί,
κύριε Υπουργέ; Θα ήθελα να σας ζητήσω να µας ενηµερώσετε
αναλυτικά για τους λόγους αφαίρεσης του άρθρου 4 της οδηγίας από το νοµοσχέδιο. Η οδηγία πρέπει να µεταφερθεί στο
εσωτερικό δίκαιο όπως είναι. Γιατί εσείς αφαιρέσατε συγκεκριµένο άρθρο; Ποιος είναι ο λόγος;
Σε σχέση τώρα µε το τρίπτυχο της εποπτείας που ισχύει σήµερα, δηλαδή Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουµε
την άποψη ότι η Εθνική Εποπτεία αυτού του δεύτερου πυλώνα
της επαγγελµατικής ασφάλισης δεν µπορεί να παραµείνει κατακερµατισµένη αλλά θα πρέπει να ασκείται µε ενιαίο τρόπο από
µια ενιαία εποπτική αρχή, µε αποκλειστικό αντικείµενο εποπτείας
τον δεύτερο πυλώνα. Εσείς διατηρείτε µε το νοµοσχέδιο την
υπάρχουσα τριµερή εποπτεία. Τη θεωρείτε λειτουργική και αποτελεσµατική όπως τη διατηρείτε; Γιατί οι περισσότεροι φορείς
τη θεωρούσαν γραφειοκρατική και αντιλειτουργική. Αυτό είπαν
και στις επιτροπές. Εµείς θα θέλαµε να µας δώσετε µια απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε,
δεν συνιστά σε καµµία περίπτωση ένα συνολικό νοµοθέτηµα που
θα βοηθούσε ίσως στην ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης στη χώρα µας. Αντιθέτως, αποτελεί µια ελάχιστη τυπική
πράξη ρύθµισης του θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης µε
ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία.
Είναι µια χαµένη ευκαιρία για τη ρύθµιση και αποτελεσµατική λειτουργία του δεύτερου πυλώνα. Και αυτό δυστυχώς θα αποδειχθεί πολύ σύντοµα. Και αναφέροµαι σε έναν πυλώνα, που
-επαναλαµβάνω- αποτελεί βασική αντίληψή µας ότι οφείλει να
λειτουργεί συµπληρωµατικά και µόνο συµπληρωµατικά, προαιρετικά και µόνο προαιρετικά και σε κάθε περίπτωση µη κερδοσκοπικά, δίπλα στο κυρίαρχο δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα
της κύριας και επικουρικής σύνταξης, δίπλα στον πρώτο πυλώνα.
Ο θεσµός της επαγγελµατικής ασφάλισης θα πρέπει να βελτιωθεί, χωρίς ωστόσο σε καµµία περίπτωση να τίθεται υπό αµφισβήτηση η πρωτοκαθεδρία των δηµόσιων συνταξιοδοτικών
συστηµάτων κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πυλώνα, ούτε βέβαια να υποχωρεί το κράτος από τη δηµόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι παρά το γεγονός…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε συνάδελφε, µη βιάζεστε. Χθες
µιλούσαµε µε µεγαλύτερη άνεση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν πειράζει. Θα καταλήξω σεβόµενος και το χρόνο και την κατάσταση που επικρατεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επειδή ακριβώς επικρατεί αυτή η κατάσταση, έχει επιλεγεί δύο µέρες τώρα να µιλάµε µε άνεση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν είναι δικό µου θέµα. Καταλήγω.
Με ευθύνη της Κυβέρνησης χάνεται µια ευκαιρία εκσυγχρονισµού της επαγγελµατικής ασφάλισης. Το Κίνηµα Αλλαγής, δεδοµένου ότι το νοµοσχέδιο φέρνει προς ενσωµάτωση οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης –αποτελεί, δηλαδή, µια υποχρεωτική πράξη εναρµόνισης του εθνικού δικαίου µε το ευρωπαϊκό δίκαιο, µιας
εναρµόνισης που επισηµαίνω ότι είχε υποχρέωση η προηγούµενη κυβέρνηση να πράξει µέχρι τις 13-12-2019 αλλά δεν το
έπραξε- υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο επί της αρχής και βεβαίως,
σε κάποια άρθρα, αν δεν πάρουµε απάντηση από το κύριο Υπουργό, θα εκτιµήσουµε στην πορεία τις πράξεις µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, να
πω κάτι. Στην προσπάθειά µου εδώ να καθαρίζω και να απολυµαίνω, πάτησα ένα κουµπί που διέκοψε το χρόνο. Ο συνάδελφος
µίλησε πολύ παραπάνω από αυτόν που βλέπετε στον πίνακα,
αλλά δεν διέκοψα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μα, µέρες τώρα µιλάµε µε άνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όπως είδατε, πρέπει
να υπερβεί το διπλάσιο του χρόνου.
Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων είναι όµως, όσο γίνεται, να περιορίζουµε τον χρόνο των συνάξεων και να δίνουµε
παράδειγµα.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, κ.
Μαρία Αθανασίου, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ
µπορεί να κάνω κατάχρηση ένα δύο λεπτά παραπάνω.
Είµαστε εδώ σήµερα µε πρωτόγνωρες συνθήκες τόσο για
εµάς στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. Αυτό που συµβαίνει σε
όλον τον πλανήτη δεν είναι απλώς κάτι µοναδικό στη διάρκεια
της δικής µας ζωής. Είναι κάτι συγκλονιστικό που θα επηρεάσει
το σύνολο της ζωής εφεξής, όσο διαρκεί η πανδηµία αλλά και
µετά. Θα υπάρχουν επιπτώσεις και συνέπειες καταλυτικές.
Εµείς ως Ελληνική Λύση και εγώ προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ το σύνολο του υγειονοµικού προσωπικού της χώρας για
την προσπάθεια που καταβάλει να αντιµετωπίσει αυτήν την επιδηµία. Ξέρω καλά τι γίνεται και τον αγώνα που δίνουν. Ως γιατρός αντιλαµβάνοµαι πλήρως τον επαγγελµατισµό τους αλλά και
τον φόβο και την καταπόνησή τους. Έχουµε ήδη προτείνει να ενταχθεί το ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό στα
βαρέα και ανθυγιεινά, όπως και στους γιατρούς να εντάξουν τις
εφηµερίες τους σαν συντάξιµο χρόνο.
Δέκα χρόνια µε τα µνηµόνια κατακρεουργήθηκε το εθνικό σύστηµα υγείας. Κόπηκαν κονδύλια για προµήθειες και εξοπλισµό.
Μειώθηκαν µισθοί και εξαερώθηκαν υπερωρίες. Με αυτά και
άλλα πολλά εκδιώχθηκαν χιλιάδες γιατρών στο εξωτερικό. Τώρα
παρακαλούµε να κάνουν αίτηση πρόσληψης στον ΕΟΔΥ µε τη
διαδικασία του κατ’ επείγοντος για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία του κορονοϊού. Για ακόµη µια φορά αποδεικνύεται το αυτονόητο. Μόνο το επίσηµο κράτος και η πολιτεία µπορεί να
εγγυηθεί για τον αγώνα που δίνεται, µόνο το επίσηµο κράτος και
η πολιτεία µπορεί να εγγυηθεί τη δηµόσια υγείας µας.
Θέλω όµως να ευχαριστήσω και τα παιδιά µας στα σύνορα και
τα νησιά που φυλάνε εν τοις πράγµασι πλέον Θερµοπύλες, κάτω
από ούτως ή άλλως δύσκολες συνθήκες διοικητικής µέριµνας και
µε τον κορωνοϊό πλέον συνεχίζουν να µάχονται τα άνοµα και
απάνθρωπα συµφέροντα, συνεχίζουν να προστατεύουν τη χώρα
µας και όλους τους Έλληνες και κρατούν απαραβίαστα τα σύνορά µας. Πρέπει να τους βοηθήσουµε και αυτούς, να τους ενισχύσουµε στη µάχη που δίνουν τόσο από άποψη εξοπλισµού όσο
και οικονοµικά, ηθικά και ψυχολογικά. Γιατί επιτελούν βέβαια το
καθήκον τους αλλά βρίσκονται µακριά από τις οικογένειές τους
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και τα αγαπηµένα τους πρόσωπα σε αυτή την πανδηµία που βρισκόµαστε. Στερούνται στήριξης από τους αγαπηµένους τους και
στερούν στήριξη στους αγαπηµένους τους. Για σκεφτείτε πόσο
είναι η επιβάρυνση!
Σε όλους σας λοιπόν, γιατρούς, νοσηλευτές, στρατό, ναυτικό,
αεροπορία, αστυνοµία, λιµενικό, πυροσβεστικό, σας τιµούµε για
το έργο σας, σας στηρίζουµε και σας ευχαριστούµε.
Αναφορικά µε τον κορωνοϊό τώρα, θα πρέπει κύριοι της Κυβέρνησης να ενισχύσετε το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.
Σιγά, σιγά εµπεδώνεται ο φόβος και η ανησυχία στα σπίτια και
στις ζωές των ανθρώπων, για την υγεία τους, για την υγεία των
αγαπηµένων τους προσώπων, για την εργασία τους, για τα οικονοµικά τους, για τις υποχρεώσεις που έχουν προς τρίτους. Δεν
µιλώ για τις τράπεζες. Μιλάω για τα ενοίκια που πρέπει να πληρωθούν, το ρεύµα, το τηλέφωνο, τα φάρµακα, για τη ζωή τους.
Και θα πω και κάτι που είπα και στην επιτροπή αλλά το θεωρώ
σηµαντικό. Θα πρέπει άµεσα να υπάρξει πρόβλεψη και πρόνοια
για όσους έχουν συµπτώµατα αλλά δεν έχουν ακόµα τα αποτελέσµατα του ελέγχου και που άλλωστε όπως λέγεται, δεν θα
χρειάζεται επί ήπιων συµπτωµάτων να κάνουν το τεστ, αρκεί να
µένουν στο σπίτι, να µπορούν να λείψουν από την εργασία τους
για λόγους δηµόσιας υγείας, νόµιµα και αυτοδίκαια. Όπου υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας πρέπει να καθιερωθεί αποτελεσµατικά, ειδικά σε υπηρεσίες και δοµές, δηµόσιες και ιδιωτικές που
παρέχονται υπηρεσίες προς τρίτους αλλά και ενδοεταιρικά όταν
η µεταξύ των εργαζοµένων συνεργασία γίνεται ούτως ή άλλως
µέσω υπολογιστών και e-mail. Προσωπικό ασφαλείας χρειάζεται
κατά κύριο λόγο µόνο για τεχνικά θέµατα και υψηλής και ειδικής
διευθυντικής εποπτείας και ίσως παρέµβασης. Εάν αυτό συµβεί,
ο κόσµος θα βρίσκεται στο σπίτι και θα εργάζεται και δεν θα χρειαστεί να επιβληθεί κανένας στρατιωτικός νόµος µε απαγόρευση
κυκλοφορίας.
Οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του κόσµου και τη συµπεριφορά του θα είναι τεράστιες στην περίπτωση αυτή. Και µην ξεχνάτε τι έχει περάσει ο λαός αυτός δέκα χρόνια τώρα.
Για το νοµοσχέδιο αυτό τώρα τι να πούµε; Καθυστέρησε παραδειγµατικά να έρθει προς ενσωµάτωση η κοινοτική οδηγία
2341/16 και τώρα που ο κόσµος κυριολεκτικά καίγεται και πάει
για καταστροφή, εµείς συζητάµε για τα Ιδρύµατα Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Είναι ένα θέµα σηµαντικό αναµφίβολα. Είναι γεγονός σηµαντικό, αλλά τεράστια αύξηση της
ανεργίας αναµένεται στη χώρα, τεράστια αύξηση των ληξιπρόθεσµων αναµένεται στη χώρα, τεράστια προβλήµατα στο αίσθηµα ασφάλειας στη ζωή του καθενός µας αναµένεται στη
χώρα. Για ποια επαγγελµατικά ταµεία να µιλήσουµε, λοιπόν; Για
ποια επενδυτικά προγράµµατα να µιλήσουµε, λοιπόν; Για ποιους
εργαζόµενους και ποια δηµόσια οικονοµικά και ποιες χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις;
Τι να πω; Όπως έχει ειπωθεί, είναι µια οδηγία που έπρεπε ήδη
να έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία. Βέβαια, η συγκεκριµένη οδηγία είναι της δυναµικής της ελάχιστης απαιτητής
εφαρµογής, που σηµαίνει ότι θα µπορούσε η σηµερινή Κυβέρνηση να ακροαστεί τους φορείς, να δει την ελληνική πραγµατικότητα και να προσαρµόσει τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας µε το αυξηµένο εγχώριο ενδιαφέρον. Δεν το έκανα όµως και
από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που υπήρξε σε αυτό το
νοµοσχέδιο δεν υιοθετήθηκαν πολλά πράγµατα.
Φέρνει προς ψήφιση µία οδηγία η οποία αν µη τι άλλο είναι κάκιστα µεταφρασµένη, σε βαθµό τέτοιο που πολλές έννοιες αλλοιώνονται σε σχέση µε το αρχικό κείµενο και άκρη δεν βγαίνει.
Είναι και ατελής, αφού παραπέµπει για το µέλλον τη ρύθµιση και
την αποσαφήνιση εννοιών και πρακτικών µέσω έκδοσης υπουργικών αποφάσεων.
Είναι οξύµωρο, κύριοι, το γεγονός ότι αυτές τις ώρες που τα
πάντα στη χώρα αυτή βασίζονται στο κράτος, στην πολιτεία και
το δηµόσιο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και τις µάχες,
να µιλάµε για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που η ορθή και
αποτελεσµατική του λειτουργία θα ενισχύσει την κρατική παροχή, που τεχνηέντως όλα αυτά τα χρόνια απαξιώθηκε, υπονοµεύτηκε και πολεµήθηκε. Υπάρχουν αντιφάσεις στην παρούσα
ενσωµάτωση, αλλά και στις διαθέσεις της Κυβέρνησης. Από τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µία µιλάει για αναγκαστική νοµοθέτηση, µιας και είναι ευρωπαϊκή
οδηγία, και από την άλλη κατά το δοκούν δεν εισάγει καθόλου
το άρθρο 4 της οδηγίας στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο. Η παρούσα ενσωµάτωση δεν έρχεται να αποτελέσει τη συνέχεια του
ν.3029/2002, αλλά εισάγει και νέα στοιχεία που αντιφάσκουν µε
το υπάρχον καθεστώς των επαγγελµατικών ταµείων ασφαλίσεων
και είναι έξω από την ελληνική πραγµατικότητα.
Σχετικά µε τον αριθµό των εκατό µελών του άρθρου 4 θα αναφέρω µόνο ότι το 96% των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν
λιγότερο από εκατό εργαζόµενους και άρα γίνεται αντιληπτός ο
διαχωρισµός και η πρόσβαση σε αυτήν την επικουρικότητα.
Η ερµηνεία του άρθρου 5 για το Ίδρυµα Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και, όπως προείπα, υπάρχουν λάθη στη µετάφραση που αλλοιώνουν ακόµα και
την ίδια την έννοια του ταµείου.
Τώρα στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 1β γίνεται αναφορά
για τη χρηµατοδοτούσα αρχή ότι είναι δεσµευµένη ως προς την
τακτική χρηµατοδότηση και την εγγύηση των συνταξιοδοτικών
παροχών. Παραλείπεται, όµως, κάτι πολύ σηµαντικό από το αρχικό κείµενο, δηλαδή το γεγονός ότι η χρηµατοδοτούσα αρχή
αναλαµβάνει αυτές τις υποχρεώσεις µόνο εάν επιλέξει να εγγυηθεί και όχι αυτόµατα. Υπάρχει και εδώ, ας πούµε, αντίφαση τόσο
σε σχέση µε το αρχικό άρθρο όσο και µε την έννοια αυτού καθαυτού του δεύτερου πυλώνα.
Στο άρθρο 12 διαφαίνεται ότι τα ΙΕΣΠ θα µπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα από ένα συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Αυτό,
όµως, µε το υπάρχον καθεστώς είναι απολύτως ανεπίτρεπτο,
βάσει του ν.3029/2002. Τι συµβαίνει εδώ άραγε; Γιατί αυτή, ας
πούµε, η ασάφεια; Γενικά, πάντως, σε µία σειρά από άρθρα, όπως το 4, το 12, το 14 αλλά και το 18 βλέπουµε διαφορετικές ταχύτητες για τα ιδρύµατα αυτά.
Στο άρθρο 15 µιλάτε για ενεργητικό και για µετοχικό κεφάλαιο
των ΙΕΣΠ. Μιλάτε για µερίσµατα. Για ποιον λόγο χρησιµοποιείτε
ορολογίες του «επιχειρείν πρώτης γραµµής» για κάτι που είναι
όχι µόνο ξένο προς το πνεύµα του δεύτερου πυλώνα, αλλά και
του ίδιου του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ΙΕΣΠ; Εκτός και
αν κάτι ξέρετε και δεν µας το λέτε. Αυτά τα αλληλασφαλιστικής
επιχείρησης τι σχέση έχουν µε τα ΙΕΣΠ;
Στο άρθρο 18 αναφορικά µε το επενδυτικό πλαίσιο και πρακτική, αναφέρεστε στη λεγόµενη συνετή διαχείριση. Ξέρετε, σε
τέτοιου είδους εγχειρήµατα στα οποία όµως εργαζόµενοι βασίζουν το µέλλον της ζωής τους, πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί
και πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Θα πρέπει τα όρια να είναι και
ορατά και αδιαπέραστα.
Στο άρθρο 21 τώρα θα πω ακριβώς αυτό που είπα και στην επιτροπή και πρέπει να ακουστεί. Μιλάτε για το προσόν του ήθους
και της ακεραιότητας για αυτούς που διαχειρίζονται και γενικώς
εµπλέκονται και εποπτικά στη διαχείριση των συνταξιοδοτικών
αποθεµάτων, στη διαχείριση της ελπίδας και της προσδοκίας.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το προσόν του ήθους και της ακεραιότητας είναι κάτι γενικό και αφαιρετικό. Οι έλεγχοι και η εποπτεία
πρέπει να υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν
βαρύτατες ποινές και φυλάκιση χωρίς αναστολή για αυτούς που
καταληστεύουν ή κακοδιαχειρίζονται τους κόπους του κόσµου.
Τώρα για τις εξωτερικές ανάθεσης των άρθρων 30 και 31 θα
λέγαµε ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο και αλισβερίσια µε ιδιωτικά σχήµατα παραγωγής, έργου και άρα επιχειρείν και άρα ιδιοτελή και
άρα άστα να πάνε. Θα µαζευτούν πολλοί που θα θέλουν το καλό
των εργαζοµένων και θα εξασφαλίσουν το µέλλον τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η ύπαρξη εποπτικών µηχανισµών είναι φυσικά θεµιτή και µακάρι να αποδεικνύεται αποτελεσµατική. Ωστόσο η αναδροµικότητα που εισάγετε δεν είµαστε
σίγουροι ότι µπορούν να βρουν έτοιµους τους θεσµούς για
εφαρµογή. Και βέβαια στα σχετικά άρθρα και σε ό,τι αφορά τη
συνεργασία τους, θα πρέπει να αναµένουµε αλληλεπικαλύψεις
και κολλήµατα που θα δυσχεραίνει τη διαδικασία ελέγχου και ελπίζω να µην τη µαταιώνει.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η κ. Μιχαηλίδου είπε στην επιτροπή προχθές επί λέξει: «Το κοινωνικό κράτος είναι συλλογιστική περιουσία όλων µας και το ΕΣΥ είναι κατακτήσει». Αυτό που
σήµερα συζητάµε είναι απόρροια της απορίας του κοινωνικού
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κράτους και της κλοπής, της διασπάθισης και της συλλογιστικής
περιουσίας µας, κυρίες και κύριοι, από κάποιους που πράγµατι
είδαν τα πάντα ως κατάκτηση και ως περιουσία για τον εαυτό
τους. Δεν έχουµε έναν πόλεµο, έχουµε τουλάχιστον δύο κύριοι
και τα πεδία των µαχών είναι απολύτως ορατά και ξεκάθαρα.
Είναι η δηµόσια υγεία και τα σύνορά µας.
Εύχοµαι σε µία εβδοµάδα από τώρα τα πράγµατα στην Ελλάδα µας να είναι τουλάχιστον όπως σήµερα. Η Ελληνική Λύση
είναι «παρών» επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώνουµε τον
κύκλο των εισηγητών και ειδικών αγορητών µε την ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 την κ. Μαρία Απατζίδη.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω και εγώ για την πανδηµία στη χώρα µας. Εµείς στηρίζουµε σε όλα τα υγειονοµικά µέτρα την Κυβέρνηση φυσικά και
ζητάµε και αυστηροποίηση και σε άλλα, όπως είναι οι λαϊκές.
Ίσως θα ήταν µία καλή ευκαιρία να το δείτε και αυτό.
Αυτά που έχουµε ζητήσει, όµως, είναι άµεσα προσλήψεις επτά
χιλιάδων περίπου γιατρών και νοσοκόµων για το ΕΣΥ. Έχουµε
ζητήσει η εξέταση για τον κορωνοϊό να µπορεί να γίνεται δωρεάν
και στον ιδιωτικό τοµέα, αυστηρά µέτρα προστασίας του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού από τον ιό, κατάργηση
των πληρωµών µε µετρητά, έτσι ώστε να µην µεταδίδεται εύκολα
ο ιός. Αυτά προς το παρόν για τον κορωνοϊό.
Περνάω τώρα στο νοµοσχέδιο. Το παρόν νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να θεσπίσει κανόνες για τη διακυβέρνηση των Ιδρυµάτων
Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, καθώς και για την
άσκηση εποπτείας επί αυτών. Ο δεύτερος βασικός άξονας του
νοµοσχεδίου είναι η κατάργηση εµποδίων για τις διασυνοριακές
δραστηριότητες των ΙΕΣΠ και για τις διασυνοριακές µεταφορές
στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπενθυµίζουµε ότι υπάρχουν γενικώς τρεις πυλώνες ασφάλισης. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην κύρια και επικουρική ασφάλιση δηµοσίου δικαίου, µε συνταγµατικά κατοχυρωµένο δηµόσιο,
καθολικό, υποχρεωτικό, αυτεπάγγελτο και αναδιανεµητικό χαρακτήρα, δηλαδή χρηµατοδοτούµενου µε εισφορές. Ο δεύτερος
πυλώνας, ο οποίος κυρίως µας αφορά ως προς το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, αναφέρεται σε συµπληρωµατικά και προαιρετικά
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και σε επαγγελµατικά ταµείαεπαγγελµατικές συντάξεις. Με τις διατάξεις του νόµου αυτού παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης ως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα ταµεία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Σκοπός των
Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης είναι η παροχή στους
ασφαλισµένους και τους δικαιούχους των παρόχων συµπληρωµατικής ασφάλειας προστασίας, πέραν της παρεχόµενης από
την υποχρεωτική ασφάλιση, κυρίως για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, επαγγελµατικού ατυχήµατος, ασθενείας, διακοπής της εργασίας και άλλα. Θωρακίζει,
δηλαδή, τους ασφαλισµένους ταυτόχρονα µε τη δηµόσια ασφάλιση.
Ύστερα από τα ανωτέρω, για να καταλάβουµε τι συντελείται,
χρειάζεται να υπογραµµίσουµε εδώ ιδιαιτέρως πρώτον, ότι η
υπαγωγή στην ασφάλιση των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης είναι προαιρετική, σε αντίθεση µε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης και δεύτερον, ότι τα
επαγγελµατικά ταµεία που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές,
λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.
Τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι τα προγράµµατα ιδιωτικής
ασφαλιστικής κάλυψης που δεν θα µας απασχολήσει εδώ λόγω
χρόνου. Για να λάβουµε θέση ως προς το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο χρειάζεται να αποφασίσουµε τι θεωρούµε ως ορθή σχέση
ανάµεσα στους δύο πρώτους πυλώνες που αναλύσαµε.
Να επαναλάβουµε ότι τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα. Λειτουργούν
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στη βάση του κεφαλαιοκρατικού µοντέλου µε προαιρετικό χαρακτήρα συµµετοχής. Οι εργαζόµενοι, δηλαδή, δεν είναι υποχρεωµένοι να ασφαλιστούν σε ΙΕΣΠ, όπως συµβαίνει µε την κύρια
υποχρεωτική ασφάλιση. Τα ΙΕΣΠ συγκεντρώνουν κεφάλαια δεχόµενα εισφορές από τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση και τους
εργαζόµενους που επιλέγουν να ενταχθούν στο σχήµα.
Η οδηγία που ενσωµατώνεται στο Εθνικό Δίκαιο µε το παρόν
σχέδιο νόµου επιχειρεί να εναρµονίσει το πλαίσιο λειτουργίας
των ΙΕΣΠ πανευρωπαϊκά και να καταστίσει ελκυστικά, δίνοντας
τους δυναµική στο πεδίο της ασφάλισης.
Όµως, έχουµε τώρα σε πολλά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ασφυκτικά δηµοσιονοµικά πλαίσια. Ο πρώτος πυλώνας
κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή το αναδιανεµητικό σύστηµα, δέχεται έτσι τεράστιες πιέσεις. Το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Σε αυτό το πλαίσιο οι θιασώτες της ιδιωτικής ασφάλισης
ευελπιστούν πως ο δεύτερος πυλώνας θα καταστεί ο de facto
κυρίαρχος, µε αποτέλεσµα να εκπληρωθεί ο στόχος τους, που
είναι η προαιρετικότητα της δηµόσιας αναδιανεµητικής ασφάλισης. Όµως, η επαγγελµατική ασφάλιση µπορεί να λειτουργήσει
µε τρόπο κοινωνικά βέλτιστο µόνο ως προαιρετική και ως επικουρική της κύριας ασφάλισης. Διαφορετικά η αρχή της αλληλεγγύης των γενεών καταργείται στην πράξη και η κοινωνική
ασφάλιση µετατρέπεται ουσιαστικά σε ατοµική και κεφαλαιοποιητική.
Στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα οι εισφορές αποτελούν αποταµίευση του ασφαλισµένου που δεν χρησιµοποιείται για να χρηµατοδοτήσει συντάξεις άλλων, παρά µόνο τη δική του. Οι εισφορές των ασφαλισµένων τηρούνται σε ατοµικές µερίδες ασφάλισης. Το σύνολο των ποσών των ατοµικών µερίδων ανατίθεται
για επένδυση σε εξειδικευµένους διαχειριστές, αυτοί τα επενδύουν σε κεφαλαιουχικά προϊόντα και τα κεφάλαια αυτά αυξάνονται θεωρητικώς κάθε χρόνο µε τις ετήσιες εισφορές του
ασφαλισµένου και τις αποδόσεις. Συσσωρεύονται και δηµιουργούν το συνολικό κεφάλαιο κάθε ασφαλισµένου και το ύψος της
σύνταξης εξαρτάται πάντα από το ύψος των εισφορών, τα χρόνια
που εισφέρει ο εργαζόµενος και ο εργοδότης, η διαχείριση που
γίνεται στο κεφάλαιο και σηµαντικός παράγοντας είναι η διαχείριση.
Αντιθέτως, το αναδιανεµητικό σύστηµα βασίζεται στην τριµερή
χρηµατοδότηση που υπάρχει ακριβώς για να εξοµαλύνει τη µη
εµφάνιση των επιθυµητών αποδόσεων στα επενδυµένα κεφάλαια, είτε λόγω αστοχίας διαχείρισης, είτε λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως λόγου χάρη η παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Συµπερασµατικά, ως ΜέΡΑ25 είµαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, καθώς το νοµοσχέδιο θέλει να καταστήσει τον δεύτερο πυλώνα ως τον de facto κυρίαρχο. Αυτό, όµως, αλλάζει τελείως τις
έως τώρα ισορροπίες.
Η δηµόσια και η αναδιανεµητική ασφάλιση, όπως την ξέραµε,
τείνει µε το νοµοσχέδιο αυτό προς την προαιρετικότητα. Για το
ΜέΡΑ25 η κύρια ασφάλιση είναι σηµαντική. Η επαγγελµατική
ασφάλιση δεν µπορεί να την υποκαταστήσει και να την καταστήσει de facto κυρίαρχη. Η επαγγελµατική ασφάλιση µπορεί να λειτουργήσει µε τρόπο κοινωνικά βέλτιστο µόνο ως προαιρετική
επικουρική της κύριας ασφάλισης, διαφορετικά υπονοµεύονται
και καταργούνται στην πράξη θεµελιώδεις αρχές της ασφάλισης,
όπως την ξέρουµε, όπως η αρχαία της αλληλεγγύης των γενεών.
Η κοινωνική ασφάλιση µετατρέπεται ουσιαστικά σε ατοµική,
γεγονός που είναι εις βάρος των ασθενέστερων. Αποτελεί στην
ουσία µια ταξική πολιτική. Στεκόµαστε ιδιαιτέρως κριτικά στην
καινοτοµία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων που εισάγει η
οδηγία για τα ΙΕΣΠ άρθρα 10 και 11. Με τις διασυνοριακές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση να χρηµατοδοτεί ταµείο εκτός της χώρας που εδρεύει η
επιχείρηση. Το συνταξιοδοτικό, όµως, καθεστώς διέπεται από
την εργατική και κοινωνική νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, δηλαδή της χώρας που εδρεύει η επιχείρηση. Η επιχείρηση «άλφα»
που εδρεύει στην Ελλάδα, αλλά οι εργαζόµενοι σε αυτήν έχουν
το ΙΕΣΠ τους σε άλλο κράτος-µέλος, λόγου χάρη στη Γερµανία
ή το Λουξεµβούργο. Το προβληµατικό της υπόθεσης είναι πως
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται ακόµα ένωση κεφαλαιαγοράς, ώστε να µιλάµε για κοινό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας
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κατά µήκος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οδηγία παρέχει τη δυνατότητα σε πολλά ΙΕΣΠ του πυρήνα,
λόγου χάρη στη Γερµανία, Ολλανδία, Λουξεµβούργο να δέχονται
χρηµατοδοτήσεις και να διαχειρίζονται κεφάλαια επιχειρήσεων
και εργαζοµένων από χώρες της περιφέρειας µε υψηλό χρέος
και µεγάλο ρίσκο. Σε αυτό το πλαίσιο διακρίνουµε µια υφέρπουσα απόπειρα µεταφοράς κεφαλαίων από την περιφέρεια
στον πυρήνα.
Για τους λόγους αυτούς, ως ΜέΡΑ25, θα καταψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ελληνικής λύσης,
κ. Κυριάκος Βελόπουλος, για οκτώ λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι εύλογο και
ίσως πρέπει να µας προβληµατίσει όλους µας. Τα σηµερινά ελληνικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και πολλοί εξ ηµών, πριν όχι πολύ
µεγάλο διάστηµα υβρίζαµε, τους λέγαµε φακελάκηδες τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Το τι ρεπορτάζ έχω δει για φακελάκια, το πόσο κακοί άνθρωποι ήταν οι γιατροί και πώς τα έχει η
µοίρα, ξέρετε, σήµερα όλοι τους ευχαριστούµε γι’ αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι υποκριτικό, αλλά ξέρω τουλάχιστον ότι
είναι ανθρώπινο να τους πούµε «ευχαριστώ».
Μετά από τόσους τόνους λάσπης εις βάρος ενός ολόκληρου
κλάδου, των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων αυτών που σήµερα αγόγγυστα παλεύουν για να κρατήσουν όρθιο το σύστηµα
υγείας, έρχονται σήµερα αυτοί που έθαψαν τη δηµόσια υγεία, οι
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί την έθαψαν, κλείνοντας
πάρα πολλά νοσοκοµεία. Ο Πρωθυπουργός έλεγε για επτά χιλιάδες εννιακόσιες απολύσεις. Και τώρα τους χτυπάνε παλαµάκια. Ξέρετε, από τα παλαµάκια µέχρι τις µούντζες είναι µια µικρή
απόσταση ενενήντα µοιρών. Το λέω ειλικρινά µε πόνο ψυχής.
Γιατί ένα συγγνώµη δεν ζήτησε η Νέα Δηµοκρατία για αυτά που
έκανε επί δέκα, δώδεκα χρόνια στο σύστηµα υγείας.
Να επικαλεστώ, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ και το σύστηµα υγείας που
είχε φτιάξει ο Γεννηµατάς, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό σύστηµα
υγείας, αλλά το θάψαµε στην πορεία όλοι µαζί.
Το λέω στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα υποκριτικά µέσα,
που βρίσκουν έναν γιατρός ο οποίος όντως παραβαίνει τον όρκο
του Ιπποκράτους –τον παραβιάζει ασύστολα- και γενικεύουν το
ειδικό και το κάνουν γενικό ως εικόνα. Αυτό πρέπει να µας κάνει
ιδιαίτερα προσεκτικούς όλους µας, γιατί –ξέρετε- τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µπορεί σήµερα να λένε «ζήτω» στη Νέα Δηµοκρατία, αλλά αύριο, πριν βγει ο ρόγχος –αν βγει κάποια στιγµήθα σας θάβουν όλα µαζί. Τέτοιο πράγµα εγώ ειλικρινά ούτε σε
καθεστώτα δεν έχω δει, τόσο χειροκρότηµα από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης για µια κυβέρνηση. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή δεν
το είχε. Είχατε έναν ΣΚΑΪ, ο οποίος έκανε την άλλη δουλειά της
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτοί δεν έχουν πλέον τίποτα. Εσείς έχετε
όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Είτε στραβά τα κάνετε, είτε καλά τα
κάνετε, γίνονται όλα καλά. Και θα σας αποδείξω γιατί τα κάνετε
στραβά.
Τώρα, για το νοµοσχέδιο δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί για
εµένα κάθε νοµοσχέδιο πρέπει να έχει ένα κοινωνικό πρόσηµο.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, ψάχνω να βρω το κοινωνικό πρόσωπο και
δεν µπορώ να το βρω. Σε µια τέτοια συγκυρία, κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι «υπέρ» της επιλογής να έχω ιδιωτική ασφάλεια- που
ταρακουνιέται ο πλανήτης και οικονοµικά η Ελλάδα έχει τεράστια
προβλήµατα, αυτό που πάτε να κάνετε εσείς θα σας πω τι σηµαίνει: Θα έρθουν οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες και θα πάρουν
όλα τα κεφάλαια στο εξωτερικό µε την ιδιωτική ασφάλεια.
Αν είχαµε µια οικονοµία εύρωστη, σαφώς και θα ήµουν έτοιµος, γιατί χρειάζεται και το κλίµα. Όταν έχεις µια επιλογή, κύριε
Υπουργέ µου, πρέπει να δεις το γενικότερο και συνολικότερο
κλίµα. Το κλίµα είναι αρνητικό, άρα δεν επιλέγεις τώρα να το κάνεις. Άστο για έναν χρόνο µετά. Δεν καήκαµε. Και µην µου πείτε
για κοινοτικές οδηγίες, γιατί υπάρχουν άπειρες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες δεν εφαρµόζονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάµε στο µείζον θέµα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν οι τράπεζες είχαν πρόβληµα, τις ανακεφαλαιώσαµε
τρεις ολόκληρες φορές. Τώρα έχει συνολικά όλη η οικονοµία
πρόβληµα, όχι µόνο τα καταστήµατα που έκλεισαν και δεν κάνουµε τίποτα. Θα σας αποδείξω γιατί δεν κάνουµε τίποτα.
Βέβαια, αυτή η ιστορία του κορωνοϊού, κύριε Λοβέρδο, είναι
απότοκος και απόνερα της παγκοσµιοποιήσεως, αυτής που τόσο
πολύ λατρεύουν πολλοί εδώ µέσα, της κίνησης των κεφαλαίων,
των ατόµων, της µεταφοράς. Και αν δείτε από πού ξεκίνησε και
πού πήγε και πώς πέρασε, θα δείτε ότι είναι ο δρόµος του µεταξιού περιέργως: Κίνα, Ιράν, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία. Οι πρώτες
χώρες που αντιµετώπισαν το µείζον θέµα. Ας ψάξουµε, λοιπόν,
αυτήν την ιστορία λίγο περισσότερο, µήπως και καταλάβουµε
γιατί και πού οφείλονται όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω µας.
Δεν συνωµοσιολογώ, αλλά είναι µια πραγµατικότητα.
Πάµε τώρα στα οικονοµικά µέτρα.
Κύριε Υπουργέ, θα παγώσετε τις δόσεις των στεγαστικών δανείων, ναι ή όχι; Εγώ αυτό θέλω. Η δόση των στεγαστικών δανείων να παγώσει. Όταν δεν έχω δουλειά, εγώ δεν µπορώ να πληρώσω το δάνειό µου. Δεν γίνεται να πληρώσω το δάνειό µου. Δεν
έχω δουλειά, δεν έχω χρήµα. Πώς θα πληρώσω;
Πρέπει αυτή η περιβόητη, περιώνυµος αναστολή πλειστηριασµών που έθεσα στον Πρωθυπουργό να γίνει. Ακούω µέτρα από
την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά τα βλέπω πολύ άτολµα ως µέτρα.
Επαναφορά της ρυθµίσεως των εκατόν είκοσι δόσεων. Είναι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης. Τις καταθέτουµε και εδώ. Τις καταθέσαµε στον Πρωθυπουργό. Τις επαναφέρουµε για ακόµη µια
φορά.
Προς ΔΟΥ έληξε τον Οκτώβριο. Μέχρι 30-9-2020 να ισχύσει.
Γιατί να µην ισχύσει; Παράταση έως 30-9-2020 ρύθµιση εκατόν
είκοσι δόσεων προς ασφαλιστικά ταµεία. Λήγει στις 31 Μαρτίου.
Αναστολή δόσεων και καταβολή µόνο τόκων σε τράπεζες και
για τα φυσικά πρόσωπα, κύριε Υπουργέ. Μεταφέρετέ το στον
Πρωθυπουργό. Μέχρι 30-9-2020 τουλάχιστον αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς τις
εφορίες. Να γίνει µέχρι τις 30-9-2020.
Σας λέµε συγκεκριµένα µέτρα, γιατί η οικονοµία όχι παραπαίει,
αλλά καταρρέει και σας µιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι
δηµόσιος υπάλληλος, αλλά στον όµιλο των επιχειρήσεων τον
οποίο διοικώ ή είµαι ή έχω -δεν έχει σηµασία- υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόµενοι, αλλά εγώ δεν µπορώ να ανταποκριθώ σε όλα
αυτά για να πληρώσω και τους εργαζόµενους. Το αντίτιµο που
µου δίνει για τους εργαζόµενους είναι πενιχρό σε σχέση µε τα
έξοδα που έχω.
Εφαρµογή µέτρων επιδότησης που ανακοινώθηκε για εργαζόµενους και για ελεύθερους επαγγελµατίες. Γιατί να µην πάρει ο
ελεύθερος επαγγελµατίας το µέτρο αυτό και το παίρνουν µόνο
οι εργαζόµενοι;
Αναστολή πληρωµής προκαταβολής φόρου για το 2019; Γιατί
δεν το αναστέλλετε; Γιατί δεν το κάνετε; Δηλαδή, µε δοσολογία
σαν τους γιατρούς είστε; Δοσολογία φαρµάκων µας δίνετε;
Κάντε έναν µπούσουλα µε µέτρα, κύριε Υπουργέ και πείτε το
στον κύριο Πρωθυπουργό και µη κάνετε κάθε µέρα ανακοίνωση.
Κάθε µέρα βγαίνει ένας Υπουργός και αναγγέλλει µέτρα. Κάντε
τριάντα συγκεκριµένα µέτρα και όχι πέντε, πέντε, πέντε, πέντε,
δοσολογία για να παίζετε στα κανάλια. Το ξέρω και εγώ αυτό το
παιγνίδι. Επικοινωνιακό παιγνίδι κάνετε και είναι ντροπή να παίζετε µε τον πόνο των ανθρώπων.
Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Όταν το είπα στον
Πρωθυπουργό στη συνοµιλία που είχαµε, µου είπε «δεν γίνεται».
Έκανε στις µάσκες και τα αντισηπτικά, για τα οποία αντισηπτικά
και τις µάσκες, βέβαια -θα το πω ευθέως- η αισχροκέρδεια έχει
γίνει Champions League, έχει γίνει πρωταθλητισµός.
Θέλω να πω, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, το εξής. Ας δούµε τα βασικά είδη καταναλώσεως, τη διατροφή. Κάθεται σπίτι του ο
άλλος, δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν µπορεί να πάει πουθενά. Ας
του δώσουµε τη δυνατότητα να έχει χαµηλή την τιµή των τροφίµων. Κάντε τον ΦΠΑ χαµηλό. Γιατί δεν τον κάνετε;
Στηρίξτε τους ήρωες νοσηλευτές. Νοσηλευτές και αστυνοµικοί διαµαρτύρονται ότι δεν έχουν µάσκες, δεν έχουν στολές προστασίας.
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Κάθε µέρα τους ακούω, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν τίποτα,
ούτε γάντια έχουν. Δεν έχουν το παραµικρό. Καλά τα παλαµάκια
και τα χειροκροτήµατα στις εννιά το βράδυ, αλλά καλύτερα να
τους πείτε «δεν σας χειροκροτούµε, αλλά σας βοηθάµε για να
µην έχετε και οι ίδιοι πρόβληµα», αφού ασθενούν νοσηλευτές και
γιατροί στα νοσοκοµεία και έχουµε λίγο προσωπικό. Αν βγει
εκτός λειτουργίας και αυτό το λίγο που έχουµε, θα «κρασάρει»,
όπως λέµε, εν πάση περιπτώσει όλο το σύστηµα υγείας.
Χρήµατα για νοσοκοµεία, νέες κλίνες, ένα σωρό πράγµατα
πρέπει να κάνετε. Εδώ, βέβαια, πέρα από την οικονοµική στήριξη
γιατρών και νοσηλευτών, υπάρχει και ένα άλλο θέµα.
Έχετε πάει, κύριοι συνάδελφοι, στον Κορυδαλλό ή στα διάφορα σωφρονιστικά καταστήµατα; Δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι
εκεί ούτε αντισηπτικά έχουν, ούτε γάντια έχουν, ούτε τίποτα
έχουν και δεν ενδιαφέρει κανέναν εδώ µέσα, δεν µας απασχολεί.
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Μπορείτε να πείτε στον αρµόδιο Υπουργό να κοιτάξει που οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τρέµουν πού θα
ακουµπήσουν και πώς θα ακουµπήσουν; Γιατί; Για ποιον λόγο;
Πείτε µου εσείς. Επειδή εµείς έχουµε γεµίσει αντισηπτικά τη
Βουλή;
Επίσης, µου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, η
χαρά µε την οποία ο κ. Σταϊκούρας ανακοινώνει τις τεράστιες επιτυχίες του κ. Μητσοτάκη. Μιλάµε για πολλή χαρά. Τέτοια χαρά
δεν την έχω ξαναδεί στη ζωή µου και βγαίνουν και τα µέσα και
σας λιβανίζουν, λέτε και είστε η εικόνα του Ιησού Χριστού και της
Παναγίας µας, της Δεξιάς! Το λέω αυτό, της Δεξιάς, το χαριτολογώ!
Μέτρα 9,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ πήρε η Πορτογαλία για εργαζόµενους και ρευστότητα. Η Πορτογαλία είναι σαν την Ελλάδα. Πόσα πήρατε εσείς; Πήρατε 2-2,5 δισεκατοµµύρια. Η
Πορτογαλία πήρε 9,2 δισεκατοµµύρια και εγώ θα πω τώρα τι
ακριβώς κάνουν οι άλλες χώρες, µπας και ξυπνήσει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί καλό το λιβανιστήρι των καναλιών, αλλά πρέπει να
δούµε πραγµατικά την πραγµατική οικονοµία.
Ισπανία: Δάνεια – εγγύηση - οικονοµική βοήθεια 20% του ΑΕΠ
δίνει η Ισπανία. Το 20% του ΑΕΠ της το δίνει ως εγγυήσεις. Θα
παράσχει 117 δισεκατοµµύρια η Κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κάποιες µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η Ισπανία 117 δισεκατοµµύρια.
Πάµε στα µέτρα: Είναι 100 δισεκατοµµύρια οι κρατικές εγγυήσεις πιστώσεων και απεριόριστη ρευστότητα για επιχειρήσεις,
αυτό που σας λέµε εµείς, ως Ελληνική Λύση. Αν δεν µου δώσεις
ρευστότητα µέσα στην εταιρεία, δεν θα µπορώ να πληρώσω. Καταλάβετέ το. Είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει. Δεσµεύετε
εµένα να µην απολύσω κανέναν -και καλά κάνετε σε µια εταιρείααλλά δεν µου δίνετε και κίνητρα φορολογικά ή άλλα για να µπορέσω να επιβιώσω. Διότι θα «κρασάρει», όταν δεν έχει έσοδα µια
εταιρεία και έχει µόνο πληρωµές σε µια περίοδο ύφεσης.
Το πιο απλό από όλα σας λέω, κύριε Υπουργέ και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, σε ποιον τα λέω; Ο κ. Σταϊκούρας,
από ό,τι ξέρω, µια ζωή Υπουργός Οικονοµικών είναι.
Ε, λοιπόν, δείτε την πραγµατική οικονοµία όχι στα χαρτιά.
Ιταλία: Μέτρα 25 δισεκατοµµύρια. Νούµερα σας λέω.
Βέβαια, όλα αυτά τα µέτρα δεν είναι απλά µέτρα επί χάρτου,
κύριε Υπουργέ, αλλά είναι µέτρα για την ανάνηψη της οικονοµίας, που όντως έχει πρόβληµα. Αν βγείτε έξω και δείτε τα καταστήµατα, είναι όλα κλειστά. Αυτό σηµαίνει ούτε ένα ευρώ ταµειακής µηχανής. Δεν χτυπάει ούτε ένα ευρώ. Από αυτόν ζητάτε
ασφαλιστικές εισφορές, του ζητάτε να πληρώσει τα δάνειά του,
του ζητάτε να πληρώσει τους εργαζοµένους του. Διότι δεν του
δίνετε όλο το ποσό του µισθολογικού κόστους, του δίνετε µέρος
του µισθολογικού κόστους. Πώς θα ανταπεξέλθει; Τι έχει; Έχει
στη σπηλιά τις λίρες του παππού του για να πάει να τις βγάλει
και να τις δώσει; Τα λέω µε πολύ απλά λόγια, µπας και καταλάβετε ποια είναι τα τραγικά λάθη.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Στα 750 δισεκατοµµύρια ευρώ
περίπου η Ελλάδα θα λάβει 12 δισεκατοµµύρια. Από τα 750 δισεκατοµµύρια η Ελλάς θα πάρει 12 δισεκατοµµύρια, όταν µόνο
από τον τουρισµό θα χάσουµε 16 δισεκατοµµύρια, αν συνεχιστεί
η ιστορία. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουµε; Και βγαίνει ο Σταϊκούρας και χαίρεται!
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Πήραµε 12 δισεκατοµµύρια. Τροµακτική προσωπική επιτυχία
του Πρωθυπουργού τα 12 δισεκατοµµύρια. Τα έσοδά µας από
τον τουρισµό είναι µόνο 16 δισεκατοµµύρια, στα οποία, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και έχουµε ακυρώσεις, δεν θα πάρουµε
ούτε ένα ευρώ.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστή πολιτική αυτή που κάνετε;
Κάνετε πολιτική για την κάµερα και όχι για την οικονοµία. Κάνετε
πολιτική για τον δηµοσιογράφο, για το κανάλι και όχι για τον εργαζόµενο ή τον επιχειρηµατία. Ας σοβαρευτούµε λίγο.
Σταϊκούρας για την ποσοτική χαλάρωση: «Κάναµε αυτό που
δεν έκανε ο Τσίπρας το 2015». Μα, µέχρι χθες δεν ήµασταν µέσα.
Και η Νέα Δηµοκρατία έχει αποτύχει και ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα αυτό.
Ποιον κοροϊδεύετε; Σταµατήστε να λέτε µισές αλήθειες.
Καλεί, επίσης, για εθνική οµοψυχία η κ. Ξενογιαννακοπούλου,
ο κ. Σταϊκούρας και ο Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα, έκανε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση.
Δηλαδή, αυτά είναι απίστευτα πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Θέλετε εθνική οµοψυχία από εµάς και ταυτοχρόνως, ρίχνετε τα
βέλη στον ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λάθη, ναι, αλλά χρειάζεται να είµαστε όλοι ενωµένοι. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαραθέσεως, µόνο
λόγος προτάσεων υπάρχει εδώ, να προτείνουµε για να σας βοηθήσουµε.
Λαµβάνετε, ουσιαστικά, βραχύβια µέτρα.
Στην Ιταλία φτάσαµε στο σηµείο, διάβαζα χθες στην «CORRIERE DELLA SERA», κύριοι συνάδελφοι, να επιλέγουν οι γιατροί
το ποιος θα πεθάνει και το ποιος θα ζήσει. Αν φτάσουµε στο σηµείο εδώ και εµείς, δεν ξέρω ποιος είναι ικανός να πάρει αυτή
την απόφαση. Και εκεί έφτασε η Ιταλία, όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί, γιατί πέρασαν τα ίδια µε εµάς, µε τα πλεονάσµατα, µε τους
εφαρµοστικούς νόµους, µε το µνηµόνιο που της επέβαλε η Γερµανία µε τη ναζιστική συµπεριφορά της στα πλαίσια της θεωρίας
της «τα νούµερα να ευηµερούν και οι άνθρωποι να πεθαίνουν».
Αυτά, λοιπόν, µπορεί να τα δούµε και εδώ και δεν το εύχοµαι.
Κυνηγούσαν οι Ευρωπαίοι τα πλεονάσµατα και τώρα έχουµε πλεόνασµα νεκρών! Το αντιλαµβανόµαστε; Ήταν ο στόχος τα πλεονάσµατα και τώρα έχουµε πλεόνασµα νεκρών καθηµερινά! Είναι,
ειλικρινά το λέω, όλα αυτά που συµβαίνουν απίστευτα.
Για τον τουρισµό δεν θα σας πω τι ανακοίνωσε η «TUI». Δεν θα
σας το πω, γιατί η «TUI» έχει περίπου τριάντα-σαράντα µεγάλα
ξενοδοχεία στην Ρόδο και στην Κω. Μεταφέρει τρία εκατοµµύρια
τουρίστες. Τι κάνει η Γερµανία; Στηρίζει την «TUI» µε δικό της
χρήµα, όπως έκανε µε την «THOMAS COOK» έµµεσα. Τους δίνει
το κράτος της Γερµανίας λεφτά για να στηριχτούν.
Η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος τι κάνει για όλα
αυτά; Αναρωτιέµαι τι κάνουµε εδώ µέσα; Συζητάµε µεταξύ µας
και;
Αντιγράφετε που αντιγράφετε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Καταθέτω στα Πρακτικά τι είχαµε προτείνει
στον Πρωθυπουργό -για πρώτη φορά το κάνω- και τι εφάρµοσε.
Σας είχαµε πει για το µεταναστευτικό κλειστές δοµές σε ακατοίκητα νησιά. Κάνατε τις κλειστές δοµές. Σας είχαµε πει τεθωρακισµένα Typhoon.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, δεν θα πάρω
τον κύριο Πρωθυπουργό τηλέφωνο. Θα το κάνετε εσείς. Πριν
από ενάµιση-δύο χρόνια κατασχέθηκε ένα πλοίο, το «Χαντάντ 1»
στην Κρήτη. Είχε µέσα εκατοντάδες χιλιάδες όπλα και σφαίρες.
Αυτό το πλοίο και τα όπλα τι έγιναν;
Για αυτό που είπα µε τα τεθωρακισµένα χαίρεται σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία και τα κανάλια. Του το ανακοίνωσα εγώ. Ο Πρωθυπουργός δεν το ήξερε ότι σκουριάζουν στον Πειραιά τα τεθωρακισµένα και όλα τα κανάλια χθες έδειχναν ότι µε εντολή του
Πρωθυπουργού πήγαν εκεί. Ποιος του το είπε; Δεν ήξερε κανένας Υπουργός σας τίποτα. Εµείς του το είπαµε, η Ελληνική Λύση.
Είχαµε τεθωρακισµένα έτοιµα για τον Έβρο και σάπιζαν κάτω
στον Πειραιά.
Σήµερα σας λέω, λοιπόν, για εκατοντάδες χιλιάδες όπλα τα
οποία δεσµεύτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρουµε πού είναι.
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Δεσµεύτηκαν, κατασχέθηκαν στην Κρήτη το πλοίο «Χαντάντ 1».
Ψάξτε να βρείτε που είναι τα όπλα αυτά.
Συνεχίζω, λέγοντας το εξής, για να κλείσω, γιατί είδα και την
κ. Γεννηµατά. Θέλω να την ακούσω και εγώ την κ. Γεννηµατά σήµερα.
Λοιπόν, ακούστε προτάσεις άλλες. Επίδοµα σε όσους προσφέρουν υπηρεσίες στη διάρκεια της κρίσης. Να σας το πω ευθέως.
Έχουµε νοσηλευτές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι. Πείτε τους:
«Ελάτε βοηθήστε τώρα την ώρα της κρίσεως», κύριε Υπουργέ,
έχουν πτυχίο οι άνθρωποι, «να µοριοδοτηθείτε ότι στον επόµενο
διαγωνισµό θα είστε εσείς από τους πρώτους που θα προσληφθείτε». Δώστε µοριοδότηση, αφού χρειαζόµαστε νοσηλευτές.
Πείτε: Πόσοι έχετε πτυχία, ελάτε για έλεγχο για µια εβδοµάδα,
µπείτε µέσα στα νοσηλευτικά ιδρύµατα και εµείς εδώ σας µοριοδοτούµε ως πολιτεία και σας ευχαριστούµε µε ένα χαρτί ότι αν
γίνει µετά ο διαγωνισµός θα σας προσλάβουµε εσάς αµέσως. Τι
πιο απλό από αυτό, ρε παιδιά; Ο Χριστός και η Παναγία τόσο δύσκολο είναι να το σκεφτείτε; Τόσο δύσκολο; Δεν µπορώ να καταλάβω.
Είπα στον Πρωθυπουργό για τις εισπρακτικές εταιρείες. Το
έκανε, µπράβο του. Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν προτάσεις
από την Αντιπολίτευση που πρέπει να τις εφαρµόσετε, προτάσεις
όµως όχι γενικολογία.
Είπα για µείωση του ΦΠΑ, το έκανε.
Ενοίκια εταιρειών, το έκανε. Δεν είναι µόνο τα ενοίκια των εταιρειών, συνολικά έπρεπε να το κάνετε, γιατί ένα µαγαζί που δεν
κλείνει, όπως είναι το δικό µου το µαγαζί και το κρατάω όρθιο
πληρώνω ενοίκια, έχω πέντε-έξι χώρους που νοικιάζω. Εγώ δεν
πρέπει να έχω ένα κίνητρο για να µείνω όρθιος και να πληρώνω
τους εργαζόµενους; Πώς θα µείνω όρθιος; Θα κλείσω και εγώ.
Επίσης, θα µπορούσα να δώσω και άλλες προτάσεις, όπως το
µισθολογικό κόστος. Είµαστε η µοναδική χώρα, κυρία Γεννηµατά
-και δείτε το και εσείς αυτό, προτείνετε στον Πρωθυπουργό και
εσείς- που δεν πληρώνει πλήρως το µισθολογικό κόστος. Όλες
οι χώρες Γερµανία, Ολλανδία, Ισπανία προσανατολίζονται ότι
όλο το µισθολογικό κόστος θα το αναλάβει το κράτος. Στην Ελλάδα δίνει ένα ποσοστό. Τι θα πει ποσοστό; Όλο το µισθολογικό
κόστος να το εγγυηθεί το κράτος, τέλος, δεν γίνεται αλλιώς, θα
καταρρεύσουν και άλλες εταιρείες από αυτές που κλείσατε.
Επίσης, θα έλεγα ένα σωρό πράγµατα, αλλά θέλω να µείνω
λίγο εδώ -και κλείνω εδώ- µε ένα θέµα το οποίο χθες το διάβασα
στα µέσα ενηµερώσεως. Αν δεν κάνετε έλεγχο στην αισχροκέρδεια τροφίµων θα έχουµε αυξήσεις στα τρόφιµα του 30% και του
40%. Βγάλτε έξω συνεργεία και ελέγξτε ακόµα και τα σουπερµάρκετ. Υπάρχει αισχροκέρδεια στην αγορά µεγάλη, σας το λέω
να το ξέρετε, καταγγελίες από πολίτες. Ελέγξτε. Αφαιρέστε τον
ΦΠΑ από όλα τα τρόφιµα για να πέσουν οι τιµές.
Σε επίπεδο κρίσεως και σε περίοδο κρίσεως κάνεις τα αυτονόητα, δεν κάνετε ούτε αυτά. Το µόνο που κάνετε είναι να βγαίνετε µε skype στα κανάλια και να ευλογείτε ο ένας τον άλλον, τι
ωραία που τα κάνει ο Πρωθυπουργός. Βγαίνει ο άλλος Υπουργός
λέει τι ωραία που τα έκανε ο Άδωνις. Λέει ο Άδωνις για τον
Υπουργό τον άλλο τι καλά που τα κάνει ο Υπουργός. Παιδιά, σταµατήστε το λιβανιστήρι µεταξύ σας, γιατί στο τέλος θα µας λιβανίζουν εµάς οι απ’ έξω. Σταµατήστε το, επιτέλους.
Και βέβαια να σας πω κάτι µε τον κορωνοϊό βρήκατε ευκαιρία
και ο εποικισµός της χώρας συνεχίζεται. Χθες, είχαµε εκατόν
εβδοµήντα αφίξεις από το Αιγαίο. Είχαµε, επίσης, τριάντα πέντε
άτοµα από το Νεπάλ, το οποίο Νεπάλ, γιατί λένε πολλοί εδώ ότι
είναι δυστυχισµένοι άνθρωποι, είναι τεσσαρακοστή δεύτερη
θέση σε σχέση µε την Ελλάδα που είναι στην ογδοηκοστή ένατη
89η στο Happy Planet, δηλαδή είναι από τους ευτυχισµένους αν-
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θρώπους. Αυτοί είναι κακοµοίρηδες και έρχονται εδώ. Αυτοί είναι
πιο πάνω από εµάς, πιο ευτυχισµένοι. Εµείς δυστυχισµένοι και
έρχονται στη χώρα των δυστυχισµένων οι Νεπαλιώτες, από το
Νεπάλ δηλαδή και µε µεγαλύτερο δείκτη Gini 32,8% και 36% η
Ελλάδα.
Συνεπώς, λοιπόν, όλοι αυτοί που έρχονται εδώ ούτε κακοµοίρηδες είναι ούτε κατατρεγµένοι ούτε πτωχοί. Το πρόβληµα µε
εµάς είναι ότι έχουµε εποικισµό και κρούω κώδωνα κινδύνου,
γιατί τα περνάµε ελαφρά τη καρδία τα θέµατα και κλείνω εδώ.
Γιατί αποψιλώσατε τις Καστανιές, κύριε Υπουργέ µου, ξέρετε;
Κύριε Πρόεδρε, είπα στον κύριο Υπουργό για το καράβι που
συνέλαβαν πριν από ενάµιση χρόνο µε τα όπλα µέσα και κανείς
δεν ξέρει πού είναι. Είπα στον Πρωθυπουργό για τα τεθωρακισµένα και ευτυχώς µε άκουσε και τα µεταφέρει στον Έβρο. Εκατοντάδες χιλιάδες όπλα πυροβόλα κατασχέθηκαν µε το «Χαντάτ
1», ένα φορτηγό το οποίο πήγαινε στη Λιβύη. Κανείς δεν ξέρει
πού είναι τα όπλα, ψάχνω εδώ και δύο-τρεις µήνες. Πείτε στον
Πρωθυπουργό να ψάξει, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή ιστορία.
Μήπως τα πήραν κάποιοι επιτήδειοι και τα πούλησαν οι ίδιοι από
τα τελωνεία; Λέω εγώ. Εκατοντάδες χιλιάδες όπλα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Γιατί αποψιλώσαν το δάσος των Καστανιών µε εντολή των Τούρκων οι λαθροέποικοι, οι λαθροεισβολείς, οι λαθροµετανάστες που θέλουν να µπουκάρουν πετώντας
µολότοφ στην Ελλάδα ξέρετε; Για όσους έχετε πάει στρατό, οι
γυναίκες µπορεί να µην ξέρουν, ένα δάσος είναι δύσκολο να το
περάσουν τεθωρακισµένα, πολύ δύσκολο, είναι γραµµή άµυνας
για αυτό στα σύνορα βάζουν και δάση. Το αποψίλωσαν σαν να
σηµαίνει ότι κάτι ετοιµάζουν στην περιοχή. Αποψίλωσαν, κύριε
Λοβέρδο, όλο το δάσος των Καστανιών. Πήγατε εσείς επάνω.
Έχει τελειώσει το δάσος από αυτήν την µεριά, καθηµερινά το κόβουν. Αυτό σηµαίνει ότι κάτι ετοιµάζουν. Αν, λοιπόν, αυτοί κάτι
ετοιµάζουν πρέπει εµείς να είµαστε έτοιµοι για να µη µας πιάσουν απροετοίµαστους.
Βλέπω τη Νέα Δηµοκρατία να ασχολείται µε όλα τα άλλα θέµατα, αλλά µε τα θέµατα που αφορούν την ίδια την υπόθεση του
κράτους και του έθνους δεν ασχολείστε. Μην είστε επιλήσµονες,
γιατί οικονοµικές κρίσεις περάσαµε τέσσερις, πτωχεύσαµε τέσσερις φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιβιώσαµε γιατί υπήρχαν Έλληνες. Αν συνεχίσετε να φέρνετε λαθροεποίκους στην
Ελλάδα, λαθροµετανάστες -γιατί δεν είναι όλοι πρόσφυγες ούτε
µετανάστες- θα τελειώσουν οι Έλληνες και δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Όταν δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει Ελλάδα, Ελλάδα υπάρχει µόνο µε Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απλά θέλω να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση όσον αφορά τον µαθηµατικό τύπο του ΛΕΠΕΤΕ, γιατί λόγω τοπογραφικής
αποτύπωσης δεν είχε εµφανιστεί καλά. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε πρωτόγνωρες στιγµές
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσµο. Η πανδηµία
δοκιµάζει τα πάντα, τη δηµόσια υγεία, την κοινωνία, την οικονοµία, τις ίδιες τις σχέσεις των ανθρώπων. Δοκιµάζει τις αντοχές
µας, την ικανότητα του πολιτικού συστήµατος, την λειτουργία
των συστηµάτων υγείας.
Όλοι µιλούν για πόλεµο, για έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό.
Είναι σαν να έχουµε έναν «µαύρο κύκνο» που αλλάζει τη ροή της
ιστορίας και τον κόσµο, όπως τον ξέραµε µέχρι σήµερα. Έρχονται δύσκολες µέρες, όµως όλοι µέσα και έξω από αυτήν την Αίθουσα ενωµένοι δίνουµε µια µάχη για τη ζωή τη δική µας, για τη
ζωή των παιδιών µας, για τις γιαγιάδες και τους παππούδες που
είναι και οι πιο ευαίσθητοι και για όλους όσους δίνουν µια παράλληλη δική τους µάχη και είναι οι ευπαθείς οµάδες.
Στηρίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και βεβαίως τους ανθρώπους του. Στηρίζουµε και όλους όσους εργάζονται κάθε
µέρα για να µπορούµε εµείς να µένουµε στο σπίτι µας, για όλα
αυτά που κάνουν για µας, για τον καθηµερινό τους αγώνα ένα
µεγάλο ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε αισιόδοξοι, θα ξεπεράσουµε όλοι µαζί και αυτή την περιπέτεια. Μένουµε σήµερα στο
σπίτι για να µπορέσουµε να βγούµε σε λίγο καιρό και να χαρούµε, να εργαστούµε, να πάµε όλοι µαζί τη ζωή µας µπροστά.
Θέλει κουράγιο, θέλει φιλότιµο, θέλει ατοµική ευθύνη, θέλει όλα
αυτά µαζί, θέλει όλους εµάς µαζί, δεν αρκεί ένας. Θέλει υπεύθυνες πολιτικές δυνάµεις µε συνεννόηση και οµοψυχία.
Δίνουµε, λοιπόν, αυτή τη µάχη µε υπευθυνότητα στο πλαίσιο
των δηµοκρατικών αρχών, αλλά και των αξιών του πολιτισµού
µας. Δεν στήνουµε ένα σύγχρονο Καιάδα για να πετύχουµε ανοσία, ανοησία λέω εγώ, της αγέλης. Με συνεργασία σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, που είναι το κλειδί για τον έλεγχο της κατάστασης. Ας µην έχουµε καµµία αµφιβολία, ο τρόπος µε τον οποίο θα
αντιµετωπίσουµε αυτήν την κρίση θα καθορίσει και την επόµενη
µέρα στη χώρα που είναι βέβαιο, πως όλα θα είναι διαφορετικά.
Ζητήσαµε εγκαίρως αποφασιστικά µέτρα χωρίς εξαιρέσεις.
Στηρίζουµε το «Μένουµε στο σπίτι», αλλά και κάθε µέτρο που
προτείνουν οι αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές. Συµβάλλουµε
µε τις δικές µας προτάσεις θετικά στην προσπάθεια και επιµένουµε, είναι εξαιρετικά σηµαντικό, για την εφαρµογή όλων των
µέτρων που εξαγγέλλονται, αλλά και εντατικούς ελέγχους.
Την ώρα, όµως, που λέµε ότι έχουµε πόλεµο, οφείλουµε να
στηρίξουµε στην πράξη τους µαχητές της πρώτης γραµµής, το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους εργαζόµενους του που σηκώνουν όλο το βάρος. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το ΕΣΥ, γίνεται
τώρα το µεγάλο όπλο για το εµείς, για όλους εµάς. Το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας που φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτή είναι η σηµαντική προσφορά της παράταξής µας, θεσµοί
στην υπηρεσία των ανθρώπων µε διάρκεια και διαχρονική αξία.
Γιατί; Γιατί εµείς έτσι σκεφτόµαστε, έτσι µάθαµε να λειτουργούµε.
Το ΕΣΥ, το δηµόσιο σύστηµα υγείας αποτελεί σήµερα τη
ναυαρχίδα στον αγώνα για τη δηµόσια υγεία, στον αγώνα για να
σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτοί που ως χθες επιχειρούσαν την
απαξίωσή του, οµνύοντας υπέρ της αγοράς και στηρίζοντας
σαφώς ιδιωτικά συµφέροντα, ας κάνουν την αυτοκριτική τους και
ελπίζω να έχουν αλλάξει µυαλά.
Όλοι σήµερα µιλούν για τη στήριξή του, τη στήριξη όµως που
απαιτεί αυτή την ώρα, µέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, όχι
αόριστες διακηρύξεις, αλλά πράξεις πολύ συγκεκριµένες που
πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα.
Πρέπει, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, να φροντίσουµε η ευγνωµοσύνη να µη µείνει στα λόγια, αλλά να περάσουµε στις πράξεις. Είναι αναγκαίο να γίνουν πράξη όλες οι εξαγγελθείσες
προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και όλου του απαραίτητου
υγειονοµικού προσωπικού, να ανοίξουν εκατοντάδες κλειστά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και να δηµιουργηθούν
και νέα, στο κέντρο και στην περιφέρεια. Να εξασφαλιστούν πρόσθετα κρεβάτια νοσηλείας σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξει λειτουργία ενός νοσοκοµείου ανά περιφέρεια µόνο για ασθενείς µε
κορωνοϊό.
Είναι αναγκαίο να προστατευτούν οι εργαζόµενοι στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Να γίνει επιτέλους προµήθεια όλου του αναγκαίου υγειονοµικού υλικού για την προστασία των εργαζοµένων
στα νοσοκοµεία, µάσκες, στολές, γάντια, απολυµαντικά. Και βεβαίως να παγώσουν στην πράξη παντού, πέρα από τις αποφάσεις -εκεί καθυστερούµε, στην πράξη- και στα νοσοκοµεία και
στην πρωτοβάθµια όλες οι πράξεις που δεν είναι επείγουσες. Να
γίνουν τεστ για τον ιό σε όλα τα στελέχη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε το παραµικρό σύµπτωµα, ανεξάρτητα από την καραντίνα.
Είναι ολέθριο λάθος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διακοπή
των ελέγχων στο υγειονοµικό προσωπικό σε αντίθεση µε τις οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Ήδη το τίµηµα που
πληρώνουν τα στελέχη του συστήµατος είναι εξαιρετικά βαρύ,
και κρούσµατα και ένας νεκρός ήδη. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήµατος, άρα
στη νοσηλεία των πολιτών. Αναλώσιµος γιατρός, νοσηλευτής ή
νοσηλεύτρια σηµαίνει αναλώσιµος ασθενής στην πράξη.
Όσον αφορά τα µέτρα έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν θα τα επαναλάβω.
Στη στρατηγική επιλογή που κάναµε ως χώρα, αυτή των σκληρών
περιοριστικών µέτρων, χρειαζόµαστε κάθε πληροφορία που θα
µας κάνει καλύτερους στην αντιµετώπιση του ιού.
Ζητήσαµε µεταξύ άλλων, εδώ και τουλάχιστον µία εβδοµάδα,
να ενταχθούν στον ενιαίο σχεδιασµό για το τεστ και τα ιδιωτικά
κέντρα και µε επίταξη, αν χρειαστεί, µε τιµολόγιο καθορισµένο
από το κράτος που θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ. Πρέπει επιτέλους να
αντιµετωπιστεί η κερδοσκοπία. Με το τεστ και την αποµόνωση,
όπως λέει και ο ΠΟΥ -δεν τα λέµε εµείς- να περιορίσουµε την
εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. Να πολλαπλασιαστούν τα σηµεία ελέγχου για τον κορωνοϊό, µε συµµετοχή των υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Ακούµε όλες αυτές τις ηµέρες ότι πρόκειται να υιοθετήσουν
την πρότασή µας για οµάδες -κινητά συνεργεία τα λένε- της πρωτοβάθµιας που θα κάνουν, µε συγκεκριµένα κριτήρια και τον κατάλληλο βεβαίως εξοπλισµό, επισκέψεις και δειγµατοληψίες στο
σπίτι. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να εφαρµοστεί. Μόνο έτσι θα
έχουµε πραγµατική εικόνα, θα ξεφύγουµε από τον κίνδυνο πλασµατικής εικόνας και εφησυχασµού στα σίγουρα. Θα νιώθουµε
πιο ασφαλείς και θα κρατήσουµε έξω από τα νοσοκοµεία όσο γίνεται περισσότερο τον κορωνοϊό. Ακούµε και επικροτούµε. Θα
είναι πάρα πολύ σηµαντικό βήµα σε αυτό τον πόλεµο που δίνουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι χειροκροτούµε τους εργαζόµενους στο ΕΣΥ, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζονται έµπρακτη στήριξη. Ως ελάχιστο δείγµα αναγνώρισης, αλλά και αποκατάστασης µίας κατάφωρης αδικίας, η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα
κατέθεσε σήµερα διάταξη νόµου µε τη µορφή τροπολογίας, µε
την οποία επεκτείνεται ο κανονισµός βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων -που ισχύει ήδη στον ιδιωτικό τοµέα- και σε όλους
τους εργαζόµενους ως νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό
σε όλες τις µονάδες του ΕΣΥ, στο ΕΚΑΒ και στις προνοιακές
δοµές.
Υπενθυµίζω εδώ ότι αυτό το είχε ξεκινήσει µέσα στην κρίση η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν προλάβαµε να το εφαρµόσουµε
στην πράξη και από τότε δεν έχει εφαρµοστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στον ιδιωτικό τοµέα εφαρµόστηκε,
κυρία Πρόεδρε, από το 2011.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Στον ιδιωτικό τοµέα εφαρµόστηκε µε δική µας πρωτοβουλία το 2011.
Προτείνεται επιπλέον η χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος ειδικών συνθηκών για όσο χρόνο κρατήσουν οι έκτακτες συνθήκες
σε όλους τους εργαζόµενους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Καλούµε την Κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάµεις να στηρίξουν την πρότασή µας. Θεωρώ ότι οι περιστάσεις το επιβάλ-
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λουν. Η ψήφιση και η εφαρµογή της είναι πράξη ευθύνης για
όλους και θα ανήκει σε όλους µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κρίνω αναγκαίο να αναφερθώ
στη δυτική Μακεδονία. Μπαίνοντας στην Αίθουσα ενηµερώθηκα
ότι υπάρχει και άλλος νεκρός, ο οποίος προέρχεται από αυτή την
περιοχή. Είναι µια από τις περιοχές όπου η επιδηµία παίρνει απειλητικές διαστάσεις. Η Κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να παρέµβει και ειδικό κλιµάκιο επιτόπου να συντονίσει τις ενέργειες.
Υπάρχει απόσταση από τις πολύ σωστές αποφάσεις των επιστηµόνων στην εφαρµογή τους και στη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων φορέων, έτσι ώστε να γίνουν πράξη. Και αυτό πρέπει να
αντιµετωπιστεί χθες!
Ειδικός σχεδιασµός απαιτείται και για τα νησιά, για άµεση υγειονοµική και οικονοµική κάλυψη. Ανησυχούν γιατί δεν έχουν καθόλου επιτόπιες δυνατότητες, ιδιαίτερα τα µικρά νησιά. Έχω
καταγγελία από δήµαρχο ότι φτάνουν τουρίστες, συγκεκριµένα
από την Ιταλία, σε ακριτικά µας νησιά του Αιγαίου. Πώς έφτασαν
ως εκεί; Από ποιους ελέγχθηκαν; Γιατί δεν τους σταµάτησε κανείς; Και τι θα γίνει σε ένα τέτοιο µικρό νησί, εάν εµφανιστούν
κρούσµατα; Δεν έχουν καµµία δυνατότητα να τα αντιµετωπίσουν,
δεν έχουν καν ειδικευµένους γιατρούς. Χτυπάω το καµπανάκι του
κινδύνου. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό θέµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν αναγνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε σε έναν ιδιότυπο πόλεµο, χρειαζόµαστε και µία οικονοµία πολέµου, γιατί οι αρνητικές επιπτώσεις για την οικονοµία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους θα παραµείνουν και µετά την κρίση
του κορωνοϊού. Θα είµαστε εδώ και θα συζητάµε για πολύ καιρό.
Ξέρω ότι αυτή τη στιγµή η αγωνία όλων και το µυαλό όλων
είναι επικεντρωµένο στην πανδηµία, αλλά όλα αυτά θα τα βρούµε
µπροστά µας και πρέπει από τώρα να ξεκινήσουµε να ετοιµαζόµαστε. Χρειάζεται λοιπόν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης µε εµπροσθοβαρή µέτρα, δεδοµένου ότι το 2019 έκλεισε µε ιδιαίτερα
αναιµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µόλις 1,9% του ΑΕΠ, πολύ πίσω
και από τους πιο απαισιόδοξους στόχους. Και είµασταν µακριά
από τους στόχους και πριν τον κορωνοϊό. Το επισηµαίνω αυτό.
Αλίµονο αν στην Ευρώπη του 2020 επικρατήσουν και πάλι οι
λογικές του 2008. Αλίµονο αν εθνικοί εγωισµοί και στρατηγικές
υπαγορεύσουν και πάλι λιτότητα και την αντίληψη «ο καθένας ας
τα βγάλει πέρα µόνος του στη δική του χώρα, στο δικό του
σπίτι». Η ευθύνη κάθε κράτους - µέλους για να µη συµβεί και πάλι
αυτό είναι τεράστια, αλλά είναι ιστορική η ευθύνη της Γερµανίας
και της Γαλλίας.
Η χθεσινοβραδινή παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας µε το έκτακτο πρόγραµµα αγοράς κρατικών τίτλων,
ύψους 12 δισεκατοµµυρίων για την Ελλάδα, είναι µία θετική εξέλιξη, αν και το πρόσφατο Eurogroup άφησε ουσιαστικά κάθε
χώρα µόνη της να αντιµετωπίσει την κρίση, αρνούµενο να αναθεωρήσει οριστικά το Σύµφωνο Σταθερότητας.
Η Κυβέρνηση δυστυχώς έσπευσε επιπόλαια, να πανηγυρίσει
αντί να διεκδικήσει τώρα τη µείωση των στόχων του υπερπλεονάσµατος σε µόνιµη βάση. Και αναρωτιέµαι για ποιον λόγο ο κ
Μητσοτάκης επιµένει να µη διεκδικεί καν τα αναγκαία µέτρα από
την Ευρώπη, ενώ µάλιστα έχει ξεκινήσει να χρησιµοποιεί ο ίδιος
εξαιρετικά δραµατικούς τόνους στα διαγγέλµατά του και να τονίζει την ευπάθεια της ελληνικής οικονοµίας προς τα έξω; Πρέπει
να το κάνει.
Λέµε συχνά ότι η δική µας η αντοχή ως οικονοµία είναι αντίστοιχη -αν το δείτε σε σχέση µε τη Γερµανία- είναι όση έχει ένα
παιδί απέναντι στον κορωνοϊό και ένας ηλικιωµένος. Δεν είµαστε
το ίδιο. Οι ανάγκες µας είναι πολύ µεγαλύτερες.
Και αναρωτιέµαι αν πιστεύει πραγµατικά ο Πρωθυπουργός ότι
µπορούµε να τα βγάλουµε πέρα µόνοι µας µε αυτόν τον Αρµαγεδδώνα.
Θα επανέλθουµε για αυτά τα ζητήµατα το επόµενο διάστηµα.
Από τη στιγµή, όµως, που το Eurogroup µας έδωσε δηµοσιονοµικό χώρο έστω και για το 2020, πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή στον προϋπολογισµό, για να µπορέσει έτσι να στηριχθεί
αποτελεσµατικά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που είναι κατακουτσουρεµένο, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι που θίγονται από την κρίση.
Χθες η Κυβέρνηση εξήγγειλε ορισµένα µέτρα, περιλαµβάνουν
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και προτάσεις που έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής, µε καθυστέρηση, όµως, αρκετά από αυτά. Και γι’ αυτό επισηµαίνουµε
την ανάγκη άµεσης εφαρµογής τους, ειδικά αυτών που αφορούν
το ΕΣΥ και τους εργαζόµενους. Καµµία ενίσχυση σε επιχειρήσεις
που απολύουν εργαζόµενους!
Υπάρχουν, όµως και σηµαντικά θέµατα ανοιχτά. Κύριο ζήτηµα
η ρευστότητα στην οικονοµία και ο ρόλος των τραπεζών. Εδώ
στην οικονοµία -αλλά στην οικονοµία, το τονίζω- θα πρέπει να
ακολουθήσουµε το παράδειγµα της Ισπανίας, να δοθούν δηλαδή
και ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κρατικές εγγυήσεις για
άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια από τις τράπεζες και επιδοτήσεις µε
κρατικές εγγυήσεις.
Με έκπληξη ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών να περιορίζεται µόνο σε συστάσεις προς τις τράπεζες. Η Κυβέρνηση πρέπει
να επιβληθεί στις τράπεζες που µέχρι και χθες σφράγιζαν επιταγές αντί να παγώσουν τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Και συνεχίζουν τις καταχρηστικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη στιγµή
µάλιστα που η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών επιλέγει
να κάνει χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Πρέπει να µπει τέλος στην αισχροκέρδεια! Είναι επιβεβληµένη
και η άµεση αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασµών και βεβαίως, η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας των
ασθενέστερων δανειοληπτών, αυτών που αποδεδειγµένα δεν
µπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Τα µέτρα της αναστολής των υποχρεώσεων πρέπει να ισχύσουν και για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, αλλά έχουν
πολύ µεγάλη µείωση στον τζίρο τους.
Αναστολή των δόσεων και για τα φυσικά πρόσωπα που ήταν
ενήµερα στις 31-12-2019. Μέριµνα για τους χιλιάδες δανειολήπτες που παλεύουν να ρυθµίσουν τα δάνειά τους µε τις τράπεζες
και τα funds.
Έρχοµαι στον τουρισµό. Ήδη οι πρώτοι µήνες χάνονται. Θα
πρέπει να προχωρήσουµε σε στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων µε φορολογικά και ασφαλιστικά µέτρα, αλλά και των εργαζοµένων τους. Πρέπει να συνεχιστεί το επίδοµα ανεργίας για
όσους το έπαιρναν και να µειωθούν δραστικά τα προβλεπόµενα
ένσηµα για τη χορήγησή του µετά την τουριστική περίοδο. Το
έχω επισηµάνει και προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το
ξέρω πως το έχει σηµειώσει, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί θα υπάρξει πρόβληµα.
Ειδική µέριµνα πρέπει να υπάρξει για αγροτικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και ιχθυοκαλλιέργειες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Θα
αντιµετωπίσουµε την κρίση, όµως, χωρίς εκπτώσεις στις δηµοκρατικές µας αρχές και λειτουργίες. Γι’ αυτό θεωρώ απαράδεκτη
την προσπάθεια της κυβερνητικής Πλειοψηφίας για την κατάργηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου που είναι η έκφραση της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου. Ευτυχώς, µε τη σθεναρή
στάση των κοµµάτων απετράπη.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αναρωτιέµαι πραγµατικά -δεν κατανοώαπό πού και γιατί εκπορεύθηκαν αυτές οι αντιδηµοκρατικές λογικές. Άλλο η συναίνεση και άλλο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Σε ό,τι αφορά στο Κίνηµα Αλλαγής, έχουµε επιλέξει τον δύσκολο αλλά εθνικά υπεύθυνο δρόµο. Αυτό υπαγορεύει το πατριωτικό µας καθήκον. Θα συνεχίσουµε, λοιπόν, να συµβάλλουµε
στην κοινή προσπάθεια ασκώντας υπεύθυνη Αντιπολίτευση.
Αυτός είναι ο ρόλος µας σε αυτές τις τόσο κρίσιµες συνθήκες
για τη χώρα και τον λαό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Γεννηµατά.
Τώρα συνεχίζουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Υπάρχει κάποιος που θέλει να µιλήσει πρώτος ή να πάµε από το
τέλος προς την αρχή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Από την ανάποδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Από την
ανάποδη, ωραία.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25
για έξι λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία ευρωπαϊκής
οδηγίας που αφορά τις δραστηριότητες των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και λειτουργούν στη
βάση του κεφαλαιοποιητικού µοντέλου µε προαιρετικό χαρακτήρα συµµετοχής, τα οποία, όµως, βγαίνουν ξεκάθαρα κερδισµένα από αυτή την πρωτοβουλία.
Και δεδοµένης της σηµερινής και καθηµερινής απαξίωσης της
δηµόσιας ασφάλισης, ο δεύτερος πυλώνας είναι πολύ πιθανό
σύντοµα να είναι ο κυρίαρχος στον τοµέα ασφάλισης.
Όµως, κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να συµβεί, αν καταφέρναµε έστω και τώρα να πετύχουµε την ολιστική αναµόρφωση που
χρειάζεται το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Για εµάς ως ΜέΡΑ25 ο αναδιανεµητικός καθολικός και δηµόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος αποτελεί και θα
πρέπει να είναι εις το διηνεκές σταθερά του, µε το κράτος να
οφείλει να εγγυηθεί από την πλευρά του τη βιωσιµότητα και την
επάρκειά του.
Δυστυχώς, αυτό που έχουµε καταλάβει και από όλες τις µέχρι
τώρα νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι
ο δηµόσιος χαρακτήρας του συστήµατος ασφάλισης αµφισβητείται, µε το ασφαλιστικό να συνεχίζει να αντιµετωπίζεται ως σύνολο παροχών που έχουν ακόµη περιθώριο περιστολής. Με όλα
τα νοµοθετηµένα της νέας Κυβέρνησης, τα οποία έχει φέρει
προς ψήφιση ο Υπουργός Εργασίας, έχουµε δει ακόµη περισσότερες περικοπές δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένων και εκείνων
των ευάλωτων οµάδων, γυναικών, ασφαλισµένων, ανεξάρτητα
του ταµείου τους, χωρίς καµµία διασφάλιση για την επάρκεια του
συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήµατος.
Αν πάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο πίσω στην έναρξη
της κρίσης του 2010 ή και λίγο νωρίτερα, στο 2007-2008, θα
δούµε από τότε τη διαρκή και σταθερή απαξίωση του ασφαλιστικού συστήµατος, την υπονόµευση των ταµείων, την κατασπατάληση των αποθεµατικών τους µε την επένδυσή τους σε δοµηµένα
οµόλογα, τον υπερτριπλασιασµό των ελλειµµάτων τους και τη
συνεχή προσαρµογή των παροχών τους προς τους ασφαλισµένους.
Τι δεν είδαµε, όµως, να συµβαίνει; Δεν είχαµε καµµία προσπάθεια διασύνδεσης του ασφαλιστικού µε το δηµογραφικό, κανένα
µέτρο για ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, της εργαζόµενης
µητέρας, της µονογονεϊκής οικογένειας, καµµία σηµαντική πρωτοβουλία για την τόνωση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων
και των µακροχρόνια ανέργων.
Αντίθετα, είδαµε το αυξανόµενο brain drain που οδήγησε στην
ερηµοποίηση της χώρας µε σηµαντικό δυναµικό, το οποίο θα
µπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα στον απεγκλωβισµό της από
το καθεστώς της χρεοδουλοπαροικίας, να έχει φύγει. Και εκείνοι
οι λίγοι που επέλεξαν να µείνουν στη χώρα κλήθηκαν και καλούνται να ζήσουν µε συνεχείς µειώσεις αποδοχών και βλέποντας τη
συνεχή και διαρκή καταστρατήγηση των εργασιακών τους κεκτηµένων.
Τώρα προσπαθείτε να ενσωµατώσετε στη νοµοθεσία µας µία
οδηγία που θα ενδυναµώνει τα επαγγελµατικά ταµεία και την
ιδιωτική κατά βάση ασφάλεια, καθώς τα ΙΕΣΠ έχουν ιδρυθεί και
ιδρύονται µε στόχο τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών στο
πλαίσιο µίας επαγγελµατικής δραστηριότητας µε βάση µία συµφωνία ή σύµβαση που έχει συναφθεί µε τα µέλη που τα απαρτίζουν.
Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί και κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: Σε
αντίθεση µε την απαξίωση και τα αυξανόµενα ελλείµµατα των δηµόσιων φορέων ασφάλισης, µπορούµε να σηµειώσουµε ότι την
τελευταία πενταετία τα αποθεµατικά των ΤΕΑ σηµείωσαν αύξηση
της τάξης του 40% και µάλιστα από τα 135 εκατοµµύρια ευρώ
άγγιξαν τα 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πόσοι, όµως, συµπολίτες µας θα µπορούν να συνεισφέρουν
κάτι παραπάνω σε τέτοια ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήµατα; Πόσοι θα µπορούν να συνεισφέρουν, όταν το επίπεδο αποταµίευσης σήµερα στην Ελλάδα είναι αρνητικό; Συγκεκριµένα, αν
δούµε τα στοιχεία για το 2019, το ποσοστό αποταµίευσης των
νοικοκυριών, δηλαδή η ακαθάριστη αποταµίευση των νοικοκυ-
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ριών ως ποσοστό των ακαθάριστων εισοδηµάτων τους, ήταν 3%. Δηλαδή έχουµε ανάλωση αποταµιεύσεων, όσων έχουν µείνει.
Πόσοι, λοιπόν, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µέλη τέτοιων
ιδρυµάτων; Πολύ λίγοι. Μόνο εκείνοι που θα έχουν ακόµη την οικονοµική δυνατότητα να το κάνουν ή λίγο περισσότεροι, οι οποίοι
βλέποντας πως η δηµόσια ασφάλιση έχει απαξιωθεί, θα το επιλέξουν σαν λύση, βλέποντας ότι δεν µπορούν να λάβουν καµµία
ουσιαστική φροντίδα, παρά τις κρατήσεις που συνεχίζουν να
τους γίνονται, µιας και το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, κύρια κοινωνική ασφάλιση και επικουρική, έχει συνθλιφτεί
πλέον στις συµπληγάδες της λιτότητας και των δυσθεώρητων
πρωτογενών πλεονασµάτων στα οποία έχει περιδεθεί η χώρα
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα εισάγονται όλες εκείνες οι ρυθµίσεις που επιτρέπουν την
ανάπτυξη των ΤΕΑ και από ηµεδαπές και από αλλοδαπές επιχειρήσεις, προκειµένου να εκχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία
επιπλέον χώρος για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.
Έχουµε µε τον τρόπο αυτό τα πρώτα βήµατα για την ολική επικράτηση της ιδιωτικής ασφάλισης δια της πλαγίας οδού, αυτής
της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα της επαγγελµατικής ασφάλισης. Ο µόνος τρόπος να λειτουργήσει η επαγγελµατική ασφάλιση µε τρόπο που θα είναι κοινωνικά βέλτιστος, είναι µόνο ως
προαιρετική, επικουρική δηλαδή της κύριας ασφάλισης. Διαφορετικά, κάθε έννοια αλληλεγγύης των γενεών, εν τοις πράγµασι,
καταργείται, µε την κοινωνική ασφάλιση να µετατρέπεται ουσιαστικά σε ατοµική.
Μία τέτοια πρακτική µας βρίσκει και θα συνεχίσει να µας βρίσκει αντίθετους και απέναντι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος από την Ελληνική
Λύση για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου, αν και δεν είναι καθοριστικό επειδή
δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σε τέτοιου είδους ταµεία,
όπως αναφερόταν αρχικά από στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας,
από τον κ. Μηταράκη, αν θυµάµαι καλά, ίσως αποτελεί το προοίµιο της υιοθέτησης ενός θεσµού που στο µέλλον µπορεί να γίνει
υποχρεωτικός, ενώ θα αφαιρέσει εισφορές από τα δηµόσια
ασφαλιστικά ταµεία και από την εγχώρια οικονοµία, αφού, όπως
καταλάβαµε, τα ταµεία αυτά θα είναι ξένα και θα χρησιµοποιούνται από ξένους επαγγελµατίες κερδοσκόπους. Ξεκάθαρο, πάντως, δεν είναι. Οπότε θα απαιτούνταν µία περισσότερη σαφήνεια.
Επόµενο πρόβληµα είναι πως θα επενδύουν στο Χρηµατιστήριο, το οποίο στην Ελλάδα είναι κάτι χειρότερο από ανασφαλές,
όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο µήνα,
ενώ θα υπάρχει φόβος κλοπής των χρηµάτων των ασφαλισµένων
µέσω της εξαπάτησής τους, όπως έχουµε δει σε πάρα πολλές
περιπτώσεις στον κόσµο, µεταξύ των οποίων της «AIG», όταν
υπήρξε η µεγάλη κρίση του 2008 στην αµερικάνικη οικονοµία.
Δεν µπορεί, λοιπόν, παρά να είναι επιφυλακτικός κάνεις, ειδικά
αν δεν πιστεύει στον καπιταλισµό-καζίνο. Άρα, ψηφίζουµε «παρών» επί της αρχής. Σε αυτόν τον καπιταλισµό-καζίνο τώρα, όπως φαίνεται, το κραχ στα χρηµατιστήρια, τόσο στο ελληνικό
όσο και στα διεθνή, θα αποδοθεί στην πανδηµία, αφού οι άνθρωποι θέλουν πάντοτε να φορτώνουν τις δικές τους ευθύνες σε άλλους ή σε κάτι άλλο.
Για παράδειγµα, η Κυβέρνησή µας, η οποία δεν σκέφτηκε καν
να απαγορεύσει έγκαιρα τις ανοιχτές πωλήσεις, το short selling,
πόσω µάλλον να κλείσει το Χρηµατιστήριο, ενώ θα αποδώσει την
ύφεση που ήδη υπήρχε από το τέταρτο τρίµηνο του 2019 στην
πανδηµία. Η ύφεση αυτή ίσως υπερβεί το 10%, αφού δεν πήρε
κανένα µέτρο και ισχυριζόταν πως το χρέος µας είναι βιώσιµο,
ούτε άλλαξε το αποτυχηµένο οικονοµικό µας µοντέλο.
Σε µία σηµερινή πρόβλεψη γερµανικής τράπεζας, η ύφεση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται στο 24% για το δεύτερο
εξάµηνο του 2020, στις Ηνωµένες Πολιτείες 19%, µέσον όρο
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στον κόσµο 12% και στη Γερµανία 28%. Ίσως η πρόβλεψη αυτή
της γερµανικής τράπεζας να είναι υπερβολική, αλλά καλά θα κάνουµε να πάρουµε τα µέτρα µας, υπολογίζοντας ότι είναι δυνατόν στην Ελλάδα να φτάσει στο 10%, γεγονός που θα εξακοντίσει
στα ύψη το χρέος µας και ταυτόχρονα τα ελλείµµατά µας.
Συνεχίζοντας, ίσως οφείλουµε να θυµηθούµε εδώ τον υπεύθυνο που κατονόµασε η Νέα Δηµοκρατία κατά τη διάρκεια των
πυρκαγιών στην Ηλεία, το βασιλιά άνεµο ή την παράνοµη µετανάστευση που διπλασιάστηκε τους πρώτους δύο µήνες της διακυβέρνησής της, στους Τούρκους, επειδή δεν σκέφτηκε να
οχυρώσει τα σύνορά µας, µε αποτέλεσµα σήµερα να έχει εξελιχθεί σε προσπάθεια µαζικής εισβολής, τόσο στον Έβρο όσο και
στα νησιά µας, που πλέον βάλλονται µε σαπιοκάραβα γεµάτα εισβολείς. Όχι µε φουσκωτά για να µην τα τρυπάµε, προφανώς.
Ένα από αυτά τα σαπιοκάραβα έφτασε µέχρι τη Τζιά χωρίς να
γίνει αντιληπτό από κανέναν, ενώ στη συνέχεια το έριξαν στα
βράχια και το Λιµενικό διέσωσε τους παράνοµους µετανάστες.
Πρόκειται για µία καινούργια µέθοδο για την οποία πρέπει να είµαστε απόλυτα προετοιµασµένοι.
Όπως, λοιπόν, η κρίση των ενυπόθηκων δανείων χαµηλής εξασφάλισης του 2018 στις Ηνωµένες Πολιτείες και τότε κραχ αποδόθηκαν στους άπληστους κερδοσκόπους, ενώ στην πραγµατικότητα οφειλόταν στην απορρύθµιση των αγορών που είχαν
πάψει ανεύθυνα να ελέγχονται από τα κράτη ή ευρωπαϊκή κρίση
χρέους του 2010 που αποδόθηκε στη, δήθεν, υπερχρεωµένη Ελλάδα και στους «τεµπέληδες» Έλληνες, όχι στο µη αλληλέγγυο
και θνησιγενές σύστηµα του ευρώ, καθώς επίσης στην εχθρότητα της Γερµανίας, σε συνδυασµό µε την παραποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι και η σηµερινή έχει ήδη αποδοθεί στην
κινεζική πανδηµία, παγκοσµίως, µε πολλές πιθανότητες να ονοµαστεί τελικά «κορώνα κραχ».
Αυτό, τουλάχιστον, συµπεραίνεται από τις δηλώσεις πολλών
κυβερνήσεων, µεταξύ των οποίων της ελληνικής, που συνεχίζει
να υποστηρίζει πως το δηµόσιο χρέος είναι βιώσιµο, ενώ αδιαφορεί στην ουσία για το κόκκινο ιδιωτικό, παρά το ότι είναι µακράν το µεγαλύτερο στην παγκόσµια ιστορία.
Της ίδιας Κυβέρνησης που συνέβαλε τα µέγιστα µαζί µε το
ΠΑΣΟΚ στην αποψίλωση του συστήµατος υγείας, µε αποτέλεσµα
να κληθούν σήµερα να το πληρώσουν µε τη ζωή τους πολλοί
αθώοι Έλληνες.
Της ίδιας Κυβέρνησης που δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει
σήµερα σοβαρά την οικονοµία, δηλώνοντας πως θα δαπανήσει
µόλις 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, δικά µας χρήµατα, όταν η Πορτογαλία θα δαπανήσει 9,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και η Γερµανία
πάνω από 500 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Κυβέρνηση έχει εναποθέσει ξανά τις ελπίδες της στη στήριξη εκείνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρεοκόπησε την Ελλάδα το 2012 για να διασωθούν οι γερµανικές και ιταλικές τράπεζες, ενώ την προορίζει για στρατόπεδο συγκέντρωσης παράνοµων µεταναστών, έχοντας κλείσει τα δικά της σύνορα µε την
Ελλάδα.
Της ίδιας Κυβέρνησης που αντί να µειώσει το ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά είδη διατροφής, όπως το γάλα, στο ψωµί κ.λπ.,
το µείωσε προσχηµατικά στα πλαστικά γάντια και στα αντισυλληπτικά, ενώ οι Υπουργοί της δεν διστάζουν να συµπεριφέρονται
θεατρινίστικα, -λυπάµαι που το λέω- εµφανιζόµενοι µε µάσκες
προστασίας της αναπνοής στις τηλεοράσεις, αντί να προστατεύουν τους Έλληνες από την αισχροκέρδεια που διαπιστώνεται
τόσο στις µάσκες όσο και στη βενζίνη, που παραµένει πανάκριβη,
µε το βαρέλι πετρέλαιο χθες στα 21 δολάρια.
Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρούς πολιτικούς και όχι θεατρίνους
και σε καµµία περίπτωση κυβερνήσεις που δεν γνωρίζουν πως
«το διοικείν εστί προβλέπειν» και που δεν παίρνουν καθόλου
µέτρα προστασίας. Για παράδειγµα, τη δηµιουργία κεφαλαιακών
ρεζερβών όταν το δεκαετές οµόλογο είχε επιτόκιο κάτω από το
1%, ενώ σήµερα πλησιάζει το 4% ή την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης µε το άρθρο 78 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που είχαµε έγκαιρα επισηµάνει αµέσως όταν διαπιστώθηκε ο βίαιος εποικισµός των νησιών µας, µέσω της µαζικής εισβολής των υποκινούµενων από τους Τούρκους παράνοµων
µεταναστών.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και κάτι παραπάνω,
κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είχαµε Εισηγητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, η ατοµική ευθύνη µπορεί να αποτελεί στοιχείο για
την υλοποίηση του σχεδιασµού για την αντιµετώπιση αυτών των
καταστάσεων που προκύπτουν από την πανδηµία. Όµως, αυτή η
ατοµική ευθύνη δεν µπορεί να συγκαλύψει την κρατική ευθύνη
και µάλιστα, όταν πίσω από τη λογική της ατοµικής ευθύνης όλα
τα προηγούµενα χρόνια έγιναν οι συνολικές ανατροπές στο σύστηµα της δηµοσίας υγείας. Γιατί ακριβώς από συλλογική κρατική ευθύνη η δηµόσια υγεία µετατράπηκε σε ατοµική ευθύνη
µέσω της ιδιωτικοποίησης και της εµπορευµατοποίησης της
υγείας ακόµη περισσότερο και της λειτουργίας των νοσοκοµείων
µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Γι’ αυτό ακριβώς είχαµε και κλείσιµο νοσοκοµειακών µονάδων τόσο επί συγκυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ όσο και επί ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αυτή ακριβώς τη λογική βρίσκονται και οι τεράστιες δυσκολίες που έχει σήµερα το δηµόσιο σύστηµα υγείας να ανταποκριθεί στην πανδηµία. Και από αυτή την άποψη τα λόγια συµπαράστασης και ευχαριστίας προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν µπορούν να συγκαλύψουν ακριβώς αυτές τις ευθύνες -και τις πολιτικές ευθύνες- όπου ακόµη περιµένουν να
καλυφθούν τεράστια κενά, να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα τα οποία έχει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό όσον
αφορά τα αναλώσιµα, τις µάσκες, τα γάντια και µια σειρά από
άλλα ζητήµατα.
Από αυτή την άποψη δεν µπορεί να είναι ατοµική ευθύνη το να
δηµιουργηθούν νέες νοσοκοµειακές µονάδες. Είναι κρατική ευθύνη. Δεν είναι ατοµική ευθύνη η κατάσταση η οποία υπάρχει
στις ΜΕΘ. Είναι κρατική ευθύνη. Ήδη υπάρχουν πεντακόσιες πενήντα κλίνες ΜΕΘ και περίπου εκατό εξακολουθούν ακόµη και
σήµερα να µη λειτουργούν, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη λειτουργία
τους, όταν στη χώρα µας, µε βάση τον πληθυσµό, θα έπρεπε να
υπήρχαν τρεισήµισι χιλιάδες κλίνες ΜΕΘ στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Όταν δεν παίρνεται κανένα απολύτως µέτρο για να µπορέσουν
να στελεχωθούν οι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να µπορούν να δουλεύουν σε 24ωρη βάση και να αποσυµφορήσουµε έτσι τα νοσοκοµεία, δεν είναι ατοµική ευθύνη, είναι κρατική ευθύνη, όπως και
όταν οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού -τόσο ιατρικού όσο και
νοσηλευτικού- στα νοσοκοµεία δεν υλοποιούνται.
Δεν είναι ατοµική ευθύνη η έλλειψη αναλώσιµων, τα οποία
έπρεπε να παρέχονται δωρεάν από το κράτος όχι µόνο στα νοσοκοµεία, στους νοσηλευτές και στο ιατρικό προσωπικό, αλλά
συνολικά στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα για να
αντιµετωπιστεί έτσι η κερδοσκοπία. Και µόνο ως χλευασµός µπορεί να θεωρηθεί το ζήτηµα ότι µειώθηκε το ΦΠΑ από το 24% στο
6% για αυτά τα θέµατα, ενώ θα έπρεπε, ουσιαστικά, να παρέχονται δωρεάν.
Δεν είναι ατοµική ευθύνη, είναι κρατική ευθύνη η ανάγκη επίταξης του ιδιωτικού τοµέα της υγείας.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, κι αν επεκτείνουµε τη λογική της
ατοµικής ευθύνης, στον πυρήνα αυτή η λογική βρίσκεται και στις
αντιασφαλιστικές αλλαγές τις οποίες επιφέρει και το σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Το ασφαλιστικό σύστηµα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της
καπιταλιστικής οικονοµίας το θεωρεί πλέον ως ατοµική ευθύνη.
Για αυτό ακριβώς τον λόγο είχαµε και τις ανατροπές από τις
αρχές της δεκαετίας του ‘90. Και δεν ήταν τυχαίο που αυτό συνδέθηκε άµεσα µε τις ανατροπές στο σοσιαλιστικό σύστηµα, την
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ευκαιρία που βρήκε το κεφάλαιο και τα αστικά κράτη να ξεµπερδεύουν µία και καλή µε το βάρος -όπως το θεωρούν- χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. Και έτσι, σταδιακά υπήρξαν
όλες αυτές οι αλλαγές µε την ουσία να βρίσκεται στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος
και από αναδιανεµητικό που ήταν στο παρελθόν, σήµερα να έχει
γίνει ανταποδοτικό.
Και ανταποδοτικός δεν είναι µόνο ο δεύτερος πυλώνας και ο
τρίτος, αλλά και ο πρώτος πυλώνας. Και αυτό έγινε µε όλες τις
τελευταίες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα και στον «νόµο
Κατρούγκαλου» και στον «νόµο Βρούτση - Κατρούγκαλου».
Επί της ουσίας, λοιπόν, έχουµε ένα ανταποδοτικό σύστηµα,
επί της ουσίας έχουµε ένα σύστηµα το οποίο λειτουργεί µε κεφαλαιοποιητικό τρόπο. Και γιατί γίνονται όλα αυτά; Ακριβώς για
να µην πληρώσει η εργοδοσία για την ασφάλιση, για να µειωθεί
στο κατώτερο δυνατό η δηµόσια δαπάνη για το κοινωνικό σύστηµα, γιατί το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα αποτελεί δαπάνη,
αποτελεί κόστος.
Αυτή είναι η λογική, η οποία πρυτανεύει σήµερα στο καπιταλιστικό σύστηµα.
Έτσι, λοιπόν, το τριαξονικό σύστηµα το οποίο και στη χώρα
µας υπάρχει, βρίσκεται απέναντι στο δηµόσιο καθολικό και υποχρεωτικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Άρα, ο πρώτος άξονας είναι η εθνική σύνταξη, ένα προνοιακό
επίδοµα για να αντιµετωπιστεί η φτώχεια. Και η ανταποδοτική
σύνταξη του πρώτου πυλώνα είναι στη βάση της βιωσιµότητας
των ασφαλιστικών ταµείων. Έτσι, λοιπόν, µεταφέρονται όλο και
περισσότερο τα βάρη στις πλάτες των ασφαλισµένων για τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος, παρέχουν απλά και µόνο
ένα στοιχειώδες επίπεδο υγείας και πρόνοιας προς τους ασφαλισµένους, ενώ δεν είναι τυχαίες οι αλλαγές που γίνονται στην
αντιδραστική λογική της ενεργής γήρανσης, δηλαδή της εργασίας µέχρι τα βαθιά γεράµατα, µέχρι τα 70 και 72 χρόνια.
Αυτό, λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε
τις ανατροπές στην αγορά εργασίας, µε την ευελιξία, τη µερική
απασχόληση, την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελµατικά ταµεία, τα οποία
είναι ιδιωτικά ασφαλιστικά συστήµατα και τα οποία λειτουργούν
µε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα ασφαλιστικά ταµεία, τα επαγγελµατικά; Είναι επενδυτές. Έτσι, λοιπόν,
µετατρέπονται τα ασφαλιστικά αυτά ταµεία σε µεγάλους θεσµικούς επενδυτές, αλλάζουν το χαρακτήρα της αποταµίευσης και
µετατρέπουν την αποταµίευση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία για
να µπορούν οι κεφαλαιαγορές να αντλήσουν φθηνό χρήµα.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη έχουν προκαθορισµένες εισφορές, αλλά δεν θα µπορούσαν ποτέ να έχουν εξασφαλισµένες
αποδόσεις. Δεν µπορεί κανένα τέτοιο ταµείο επαγγελµατικό να
εγγυηθεί τις αποδόσεις, γιατί, βεβαίως, αυτές οι αποδόσεις
εξαρτώνται από την πορεία των χρηµαταγορών, από την πορεία
συνολικά της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Και, βεβαίως, είναι χιλιάδες τα παραδείγµατα σε παγκόσµιο
επίπεδο που επαγγελµατικά ταµεία έχουν καταστραφεί, µε αποτέλεσµα εκατοµµύρια εργαζόµενοι να έχουν χάσει τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, µε το παράδειγµα της «ENRON» να είναι
το πιο τρανταχτό. Όµως, για σκεφτείτε πόσα δισεκατοµµύρια
έχασαν τα ασφαλιστικά ταµεία στη χώρα µας -όχι τα επαγγελµατικά, της κοινωνικής ασφάλισης- που είχαν επενδύσει σε µετοχές
του τραπεζικού συστήµατος.
Από αυτή την άποψη είναι φανερό, ότι τα χρηµατιστήρια δεν
µπορούν να δώσουν συντάξεις και δεν δίνουν συντάξεις. Τα χρηµατιστήρια είναι απλά ένα εργαλείο για να µπορούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι πολυεθνικές να αντλούν φθηνό χρήµα.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τα επαγγελµατικά ταµεία αναπτύσσονται όπου αποδυναµώνεται η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Έτσι, λοιπόν, δεν µπορούν να συνυπάρξουν. Είναι ευχολόγιο
αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι µπορούν αρµονικά να συνυπάρξουν τα ταµεία της κοινωνικής ασφάλισης µε τα επαγγελµατικά
ταµεία και να αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Αυτά τα ταµεία ζουν
και αναπτύσσονται υπό το καθεστώς κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης. Και ακριβώς για αυτό, επειδή µυρίστηκαν στη
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χώρα µας το «ψητό», που είναι πολύ χαµηλά ακόµα τα επαγγελµατικά ταµεία, έτσι έχει βγει ο ΣΕΒ, οι διάφοροι θεσµικοί επενδυτές και ζητούν κίνητρα -και φορολογικού χαρακτήρα- για να
αναπτυχθούν τα επαγγελµατικά ταµεία. Γιατί; Τους έπιασε ο
πόνος; Όχι. Διότι θέλουν µέσα από αυτό τον τρόπο να συσσωρεύσουν την αποταµίευση των εργαζόµενων, για να µπορέσουν
να την αξιοποιήσουν για τους επενδυτικούς τους σκοπούς. Και
από πίσω ως κολαούζος τρέχει και η συµβιβασµένη εργοδοτική
και κυβερνητική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.
Έτσι, λοιπόν, όπου αναπτύσσονται επαγγελµατικά ταµεία, κατεδαφίζεται η κοινωνική ασφάλιση.
Και, βεβαίως, ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση που
παρέχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Το ΚΚΕ µε συνέπεια αντιπαλεύει αυτές τις ανατροπές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να πληρώσει για την κοινωνική ασφάλιση το κράτος και η εργοδοσία
και σταδιακά να αποδεσµεύονται από τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης οι εργαζόµενοι για µία δηµόσια, κοινωνική,
υποχρεωτική και καθολική ασφάλιση µε ευθύνη του κράτους και
κατάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Και, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, ας µου επιτρέψετε για ένα, δύο
ακόµη λεπτά να αναφερθώ και στις πρόσφατες εξαγγελίες τις
οποίες έκανε η Κυβέρνηση, οι οποίες, βεβαίως, είναι ανεπαρκείς,
δεν αναπληρώνουν το χαµένο εισόδηµα των εργαζοµένων λόγω
ακριβώς της πανδηµίας του κορωνοϊού και επί της ουσίας δεν
µπορούν να αντιστρατευθούν τα αντεργατικά µέτρα τα οποία,
αξιοποιώντας σήµερα την πανδηµία οι επιχειρηµατικοί όµιλοι,
έχουν στο χέρι τους.
Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας χθες οµολόγησε
ότι υπήρχαν σαράντα χιλιάδες απολύσεις µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου, για τις οποίες δεν µπορεί η Κυβέρνηση
ή δεν έχει δηλώσει το τι θα κάνει η Κυβέρνηση, για να το πω πιο
κοµψά. Ω γέγονε, γέγονε, µόνο από δω και πέρα. Και είναι φανερό ότι και οι όποιες απειλές της Κυβέρνησης να µην υπάρξουν
απολύσεις για να ευνοηθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι από το
χρηµατοδοτικό πακέτο της Κυβέρνησης, µόνο ως ευχολόγιο
µπορούν να χαρακτηριστούν, γιατί ακριβώς οι επιχειρήσεις
έχουν και άλλα όπλα στη φαρέτρα τους. Έχουν την εκ περιτροπής εργασίας, τη µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων.
Και κάτι ακόµη που µας γεννά έναν τεράστιο προβληµατισµό
είναι η µη δέσµευση της Κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί το δώρο
του Πάσχα στον ιδιωτικό τοµέα. Σήµερα το πρωί µιλώντας στην
τηλεόραση ο Υπουργός Οικονοµικών είπε ότι θα το δούµε. Να
µην σας µπαίνουν τέτοιες ιδέες, γιατί βεβαίως γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά ότι έτσι ανοίγει η κερκόπορτα. Και το λέµε αυτό, γιατί
προσπαθείτε να διαµορφώσετε µία συλλογική και κοινή αντίληψη
ότι επειδή υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις πρέπει όλοι να πληρώσουµε, όπως έγινε και µε την καπιταλιστική κρίση. Επί της ουσίας ποιοι πλήρωσαν; Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα. Και
αλώβητοι βγήκαν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Αν σας µπαίνουν, λοιπόν, τέτοιες ιδέες ότι ο λαός θα αποδεχθεί να καταργηθούν και να µπουν σε καραντίνα τα εργασιακά του
δικαιώµατα για να θωρακιστεί η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και να υλοποιηθούν όλα τα αντεργατικά µέτρα τα
οποία είχατε στο συρτάρι το προηγούµενο διάστηµα για την εκ
περιτροπής εργασία, για την τηλεργασία και για µία σειρά άλλα
ζητήµατα που καταργούν την συλλογικότητα στην εργασία, τη
συλλογικότητα στον κοινωνικό τοµέα, είστε βαθιά γελασµένοι.
Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο -και ολοκληρώνω µε αυτό- δεν
πρέπει η πανδηµία να είναι µία ευκαιρία και να θεωρηθεί ως τέτοια για το κεφάλαιο και το αστικό σύστηµα αλλά και το πολιτικό
του προσωπικό, για την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και την κατεδάφιση των οποίων εργασιακών δικαιωµάτων είχαν αποµείνει.
Και από αυτή την άποψη -εµείς το λέµε καθαρά- ότι το µέτρο
το οποίο είπατε χθες για απαγόρευση των συναθροίσεων µέχρι
δέκα άτοµα, δεν πρόκειται βεβαίως να αξιοποιηθεί ως λογική που
ανοίγει το δρόµο για κατάργηση των συλλογικών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι έχουν κάθε δικαίωµα να υψώσουν εµπόδια σε όποιο µετρό είναι αυθαίρετο από την εργοδοσία
και στις σηµερινές συνθήκες ή από το κράτος µε την αντιλαϊκή
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πολιτική.
Απ’ αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, -και ευχαριστώ πολύ- το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το σηµερινό νοµοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολο των άρθρων του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής,
κ. Ανδρέας Λοβέρδος για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, µετά και τα χθεσινά γεγονότα στον Έβρο
είναι πια δεδοµένο -κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτόότι το πρόβληµα µας στα βόρεια σύνορά µας, στα χερσαία σύνορα µας, θα είναι µόνιµο. Θα είναι µόνιµο γιατί οι πρακτικές που
ζούµε τις τελευταίες δεκαπέντε µέρες µονιµοποιούνται. Και η εγκατάσταση σε καταυλισµό -πριν από λίγες µέρες ήταν περίπου
τρεις χιλιάδες, σήµερα δεν ξέρω τον ακριβή αριθµό- µεταναστών
και προσφύγων εκεί, η δηµιουργία ενός πρόχειρου, αλλά µε τάσεις µονιµότητας, καταυλισµού, σηµαίνει ότι το πρόβληµά µας
εκεί θα είναι µόνιµο.
Ας σκεφτούµε -µία και µιλάµε για µέτρα και για την οικονοµίαγι’ αυτό που έχω θέσει ως θέµα και ως πρόταση πριν από αρκετές µέρες, που είναι οι ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις για τους
ανθρώπους που λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους οποιασδήποτε µορφής εκεί κοντά στα σύνορα και χρειάζονται πραγµατικά
την αρωγή της κεντρικής πολιτείας.
Σήµερα δεν θα αρκεστούµε -και η κ. Γεννηµατά ήταν σαφήςνα ευχαριστούµε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ και γενικότερα τους εργαζόµενους στο
εθνικό σύστηµα υγείας για την προσφορά τους. Αλλά θα αρχίσουµε να υπογραµµίζουµε και τα προβλήµατα, τα οποία έχουν
εµφανιστεί. Σήµερα το πρωί άκουσα στην τηλεόραση πολλούς
εκπροσώπους των εργαζοµένων, γιατρούς, νοσηλευτές να διαµαρτύρονται για ελλείψεις σε µάσκες, σε αντισηπτικά, σε γάντια.
Αυτό δεν είναι προς έπαινο. Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας
απασχολήσει ως Κυβέρνηση.
Ο κόσµος την καλή κουβέντα την έχει και την έχει και γενναιόδωρα. Οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν. Το θέµα είναι η µεριµνούσα πολιτεία πώς τους στηρίζει. Και δεν είναι στήριξη όταν ο
άλλος που δίνει τη µάχη στην πρώτη γραµµή, σου διαµαρτύρεται
για έλλειψη σε αυτό τον τοµέα. Να ξέρετε ότι στηρίζουµε αλλά
στη στήριξη υπάρχει και όριο. Και ποιος βάζει το όριο; Η διάθεση
µας η αντιπολιτευτική ή άλλη; Όχι, η πραγµατική κατάσταση.
Γιατί η Κυβέρνηση έχει να αντιµετωπίσει -όπως κάθε κυβέρνησητην πραγµατικότητα ως αντίπαλο, όχι τα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Θέλω να πω και για τα τεστ. Σήµερα πάλι σε πρωτοσέλιδο εφηµερίδας που εγώ διαβάζω καθηµερινά, στα «ΝΕΑ», διαβάζω για
τα συνεργεία, για τις οµάδες εκείνες που θα κάνουν κατ’ οίκον
τεστ. Είναι σωστό. Αλλά όπως κι άλλα µέτρα, τα βλέπουµε επί
µέρες στον Τύπο, που είναι διάθεση και πρόθεση. Κι έτσι όπως
γίνεται η αναπαραγωγή, δηµιουργείται και η εντύπωση ότι η πρόθεση είναι και πράξη! Ε, δεν είναι!
Αντιµετωπίζουµε όλοι µαζί ως πολιτεία ένα τεράστιο πρόβληµα. Και όπου έχετε πράξει κάτι καλό, δεν τσιγκουνευόµαστε
καθόλου να το υπογραµµίζουµε και να το επικροτούµε.
Και πάνω από όλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο περνούν
οι µέρες και µας ταλανίζει αυτό το πολύ σηµαντικό πρόβληµα,
τόσο επικρατεί πια και στην πράξη η λογική της επιστήµης και
υποχωρούν οι άλλοι: Οι συνωµοσιολόγοι, που έσπευσαν από την
πρώτη µέρα να λένε ανοησίες. Οι πανικοβληθέντες, που δεν βοηθούν. Ο πανικός δεν είναι επιλογή. Οι «ωχ αδερφιστές» οι οποίοι
τις πρώτες µέρες -και ίσως και κάποιοι ακόµη-, δεν θέλουν να
βάλουν µυαλό. Και υπάρχουν και οι ιδεοληπτικοί.
Εγώ έχω συνάδελφο στο Συνταγµατικό Δίκαιο τον Κώστα Δουζίνα, µε τον οποίο εδώ και δεκαετίες έχουµε µία καλή καληµέρα.
Δεν µπορεί να λέει ότι η λύση στο πρόβληµα είναι ο σοσιαλισµός.
Τα απλοποιεί πολύ και επιτρέπει και την διακωµώδηση. Δεν είναι
έτσι. Δεν υπάρχει ιδεολογία να απαντήσει σε µια ασθένεια. Θα
ήταν πολύ απλό να υπήρχε για την θεραπεία της ασθένειας. Τα
πράγµατα είναι πιο πολύπλοκα, πολύ σοβαρά και θέλουν και σοβαρότητα στην αντιµετώπιση.
Και αντί να λέµε ανοησίες, είναι προτιµότερο να τηρούµε τους
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κανόνες, όπως τους τηρούµε και εδώ στη Βουλή που δεν πρέπει
να κλείσει. Γιατί εδώ ζει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που πρέπει
να προσανατολιστεί -όπως διά του κ. Κεγκέρογλου σωστά υποστηρίξαµε- στα θέµατα ελέγχου της Κυβέρνησης στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της πανδηµίας και του Έβρου. Πρέπει να
µείνει ανοιχτή µε ειδικούς όρους εργασίας όπως τους τηρούµε.
Και αυτό πρέπει να είναι παράδειγµα, γιατί τηρούµε τους κανόνες εργασίας, κρατώντας για συµβολικούς και ουσιαστικούς λόγους την Βουλή ανοιχτή.
Δεν µπορεί ο άλλος -όποιος και να είναι αυτός- να µην µπαίνει
σε καραντίνα, όταν έρχεται από το εξωτερικό και να κυκλοφορεί
ελεύθερα. Όταν εµείς που έχουµε ανθρώπους που έρχονται,
παίρνουµε το µήνυµα από το επίσηµο κράτος να τους λέµε δεκατέσσερις µέρες καραντίνα και ο άλλος να πηγαίνει να ψωνίζει!
Πρέπει όλοι να έχουµε τους ίδιους κανόνες και να τους τηρούµε.
Και η λογική της επιστήµης είναι η µόνη λογική που µπορεί να
περπατήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο αφορά την οικονοµία. Χθες
τρεις Υπουργοί εξήγγειλαν µέτρα. Το έλεγα και πριν τα εξαγγείλουν, το λέω και τώρα που τα έχουν εξαγγείλει. Βρίσκονται σε
σωστό πλαίσιο. Είναι το πλαίσιο των δικών µας προτάσεων, που
έχουµε κάνει από τις πρώτες µέρες. Και τα επικροτούµε. Αλλά
κάθε µέρα θα συναντάµε και καινούρια προβλήµατα και κάθε
µέρα θα αγωνιούµε για την πρακτική τους εφαρµογή.
Εγώ ορισµένα απ’ αυτά -επειδή παρακολουθώ τον οικονοµικό
Τύπο ανελλιπώς- θεωρούσα ότι είχαν γίνει στον κόσµο των ιδεών
βέβαια και των καλών διαθέσεων. Μα, δεν είχανε γίνει!
Το θέµα της µη καταβολής των εισφορών το θεωρούσε κάποιος αναγνώστης του οικονοµικού ρεπορτάζ δεδοµένο εδώ και
µέρες. Έλα ντε, που δεν ήταν. Έπρεπε να γίνει πράξη µε συγκεκριµένες κανονιστικές ρυθµίσεις, που αγνοώ και αν ακόµη έχουν
θεσπιστεί. Άρα, η πράξη θα αποδείξει τις προθέσεις και όχι οι
αριθµοί, οι κοµπασµοί ή η αντιπολίτευση χωρίς νόηµα. Σήµερα
παρακολουθούσα διάλογο στην τηλεόραση ανάµεσα σε δηµοσιογράφο που υπερασπιζόταν τα µέτρα ως τέλεια και σε δηµοσιογράφο που τα καταβαράθρωνε, ό,τι πιο αηδιαστικό για ό,τι
σχετίζεται µε µια πανδηµία που πρέπει να την αντιµετωπίσουµε.
Κύριε Βρούτση, συµφωνώ µαζί σας όταν λέτε καµµία εύνοια,
κανένα µέτρο να µην ισχύσει για αυτούς που έκαναν απολύσεις.
Όµως, µου έχει έρθει -πριν µου έρθει συνδικαλιστικά- από πραγµατική υπόθεση που αφορά στην καθηµερινή οικονοµία το εξής:
Εργοδότης και εργαζόµενος σε συντονισµό έκαναν προσχηµατική απόλυση προκειµένου να ενταχθεί ο άλλος στον ΟΑΕΔ να
παίρνει το επίδοµα ανεργίας –είναι τέσσερις περιπτώσεις τέτοιες
που µου κατέστησαν οι επιχειρηµατίες γνωστές- και όταν θα τελείωνε η κρίση αυτή και φυσικά το εξάµηνο της προστασίας από
τον ΟΑΕΔ µέσω του επιδόµατος να ξεκινούσε ξανά η σχέση εργασίας.
Αυτές οι περιπτώσεις θέλουν ειδική αντιµετώπιση όταν υπάρχει η σχετική συµφωνία και όταν προκύψει σχετικό αίτηµα και
από τους δύο, και από εργοδότη και από εργαζόµενο. Όταν βγήκατε και είπατε –γιατί το διάβασα εχθές- ότι είναι πρωτοφανείς
οι σαράντα µία χιλιάδες απολύσεις, όπως προκύπτει από το «ΕΡΓΑΝΗ», και αµέσως µετά λέτε ότι σε καµία από αυτές τις περιπτώσεις των επιχειρηµατιών δεν θα στέρξουµε, εγώ το επικρότησα γιατί είναι σωστό. Πρόλαβες να κάνεις, σε βάρος του εργαζόµενου, αυτό που συµφέρει την επιχείρησή σου; Εντάξει, το
έκανες, το κράτος θα προστατέψει τον εργαζόµενο για ένα χρονικό διάστηµα, αλλά µην ζητάς και από πάνω και την αρωγή του
κράτους. Σωστό, όµως εξαίρεση για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν
ξέρω αν τεχνικά γίνεται, πρέπει να το ψάξετε και νοµίζω ότι ο
ΟΑΕΔ θα σας παράσχει τα σχετικά εργαλεία.
Επίσης, η οικονοµία αναδεικνύει καθηµερινά έναν κυκεώνα ειδικών θεµάτων που κανείς δεν µπορεί να κάνει κριτική σε µια κυβέρνηση γιατί δεν τα προέβλεψε. Όµως, όταν τα ακούει, πρέπει
να τα διαρρυθµίζει. Ξέρετε πόσες αγοραπωλησίες έφτασαν στο
τέλος τους; Πόσες µεταφορές κυριότητος µέσω γονικών παροχών έχουν φτάσει στο τέλος τους; Κλειστά τα ειρηνοδικεία, δεν
εκδίδονται ούτε πιστοποιητικά ούτε και οι σχετικές αποφάσεις
όταν αυτές απαιτούνται. Χρειάζεται και αυτό µια συγκεκριµένη
αντιµετώπιση.
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Κλείνω µε την τροπολογία που σχετίζεται µε τα βαρέα και ανθυγιεινά που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής. Κύριε Βρούτση, το
2010 µε τον ν.3863 και σε συνεργασία µε τον κ. Κουτρουµάνη,
που έγινε µετά Αναπληρωτής Υπουργός γιατί εγώ πήγα στο
Υπουργείο Υγείας, είχαµε θεσπίσει στον νόµο µας συγκεκριµένη
ρύθµιση, που έδινε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ρυθµίζει τα θέµατα ειδικών κατηγοριών που πρέπει να υπαχθούν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά ή
έστω στα ανθυγιεινά και να γίνει ο σχετικός κατάλογος. Αυτό, βέβαια, αφορούσε τον ιδιωτικό τοµέα, γιατί ο δηµόσιος ρυθµίζεται,
σε ότι αφορά τα θέµατα αυτά, από τον Υπουργό των Οικονοµικών.
Ολοκληρώθηκε η ενέργεια. Ο δικός µας νόµος ψηφίστηκε. Ο
Υπουργός, ο κ. Κουτρουµάνης θέσπισε την σχετική υπουργική
µε τις λίστες, είχε µέσα τους νοσηλευτές, οι οποίοι στον ιδιωτικό
τοµέα φυσικά κρίθηκαν, αξιολογήθηκαν ως εντασσόµενοι στα ανθυγιεινά, αλλά οι Υπουργοί των Οικονοµικών και της προηγούµενης κυβέρνησης και της προ προ-προήγουµενης και της
παρούσας δεν έχουν δει το θέµα. Πρέπει να λυθεί. Υπάρχει άνθρωπος που να αµφισβητεί ότι οι νοσηλευτές ή οι οδηγοί του
ΕΚΑΒ παρέχουν τέτοιου είδους ανθυγιεινή εργασία; Δεν νοµίζω
ότι λογικός άνθρωπος µπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.
Η τροπολογία µας είναι πάρα πολύ σωστή, καθόλου προσχηµατική, καθόλου έξω από το πλαίσιο, καθόλου δηµαγωγική, καθόλου για να αντιµετωπιστεί µε έναν τρόπο «ε, αντιπολίτευση
είναι, λένε και µια κουβέντα παραπάνω». Είναι µια κυριολεξία
εκατό τοις εκατό η πρότασή µας αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή. Το ακολούθησαν
όλοι οι συνάδελφοί σας και εχθές και προχθές. Είµαστε λίγοι
στην Αίθουσα, αλλά ο χρόνος νοµίζω ότι µπορεί να είναι περισσότερος για εµάς και για τούτο σας ευχαριστώ.
Κλείνοντας, θέλω να µιλήσω για τα θέµατα της ενσωµατώµενης οδηγίας. Κοιτάξτε, έχει ο κ. Γιώργος Μουλκιώτης, συµπατριώτης µου κατά το ήµισυ, τοποθετηθεί µε πολλές λεπτοµέρειες. Μου πήρε ώρα να διαβάσω, Γιώργο Μουλκιώτη, την οµιλία
σου στη Διαρκή Επιτροπή και σε παρακολούθησα και σήµερα.
Θέλω να επιλέξω ένα από όλα αυτά, τα θέµατα της επαγγελµατικής ασφάλισης όταν αυτή είναι υποχρεωτική, ένα θέµα που
αφορά εκατό εικοσιπέντε χιλιάδες, µε αυτό τον τρόπο, επαγγελµατικώς ασφαλισµένους. Έχω να κάνω µια προσέγγιση αναµονής. Όταν σας ασκούσαµε κριτική στο σχέδιο νόµου, το κατά
κύριο λόγο ασφαλιστικό, που φέρατε πριν από λίγες εβδοµάδες,
σας λέγαµε ότι στην επαγγελµατική ασφάλιση στέκεστε µε έναν
τρόπο που εµείς τον ερµηνεύουµε ως εχθρικό, ενώ είναι ο δεύτερος πυλώνας, ένας σηµαντικός πυλώνας.
Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν µπορώ να καταλάβω το αντικείµενο της κριτικής σας, παρ’ ότι παρακολουθώ µε πάρα πολύ προσοχή και ξέρω την ιδεολογική αναφορά, την οποία και σέβοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Θέλω να το υπογραµµίσω αυτό -µακάρι να είχαµε χρόνο να
γίνει η συζήτηση-, γιατί την αµφισβητείτε; Ως τι την αµφισβητείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ως εργαλείο κατεδάφισης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι µια διέξοδος. Είναι ένα εργαλείο. Συµφωνώ, έτσι λέω εγώ και το κόµµα στο οποίο έχω την
τιµή να ανήκω. Ωστόσο, ο Υπουργός πρώτον, ενέταξε και την
επαγγελµατική στον ΕΦΚΑ και του είπαµε ότι αυτό προδίδει εχθρική συµπεριφορά, θα κατεδαφιστεί κάτω από τον κυκεώνα των
γραφειοκρατικών προβληµάτων και τώρα εδώ δεν έχουµε καταλάβει –αυτή ήταν η κριτική του Γιώργου Μουλκιώτη- γιατί; Είναι
θεωρητική η προσέγγιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Για ποιόν λόγο τα τέσσερα ταµεία, τα µεγάλα -γιατί από τα δεκαεννιά αυτά είναι τα µεγάλα- µε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες πε-
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ρίπου εργαζοµένους ασφαλισµένους, έχουν υποχρεωτική την
ασφάλιση εκεί, εν είδει αντικατάστασης και όχι κατάργησης της
επικουρικής, βέβαια, µέσω νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,
ενώ τα υπόλοιπα είναι µικρά από τα δεκαεννιά; Γιατί δεν ασκείτε
τη διακριτική σας ευχέρεια να τα συµπεριλάβετε και αυτά τα ταµεία στον επαγγελµατικό τοµέα της ασφάλισης; Γιατί αυτά µένουν απέξω; Δεν είναι ρητορική απορία. Είναι πραγµατική απορία
που όταν ταυτίζεται µε τον γενικότερο προβληµατισµό µας για
το πως βλέπετε την επαγγελµατική ασφάλιση µας δηµιουργεί εύλογες τάσεις αντιπολίτευσης. Περιµένουµε το σχέδιο νόµου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα σας απαντήσω. Υπάρχει απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, θα πάρετε τον λόγο αργότερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχατε πει, όταν σας κάναµε αυτή την
κριτική, ότι µε µελλοντικό σχέδιο νόµου, που θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελµατική ασφάλιση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αναµένουµε και αυτό, αλλά και τις σηµερινές σας διευκρινίσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θέλω να
εξηγήσω και στους υπόλοιπους συναδέλφους, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, το εξής: Πράγµατι προηγήθηκαν οι αρχηγοί
τόσο της Ελληνικής Λύσης όσο και του Κινήµατος Αλλαγής
στους υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Πήραµε
µια απόφαση, που είχαµε πάρει και τις προηγούµενες µέρες, να
µην µειώσουµε τον χρόνο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Τον λόγο έχει η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία συνάδελφε, θα υπάρχει µια ανοχή και σε εσάς για να
µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, για την ανοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα σε αυτή τη δύσκολη
δοκιµασία, που περνάµε σαν κοινωνία και σαν χώρα, πιστεύω ότι
έχουµε αποδείξει όλες αυτές τις µέρες και µε τον δηµόσιο λόγο
µας, αλλά και εδώ, από τις τοποθετήσεις στη Βουλή ότι προσπαθούµε µε θετικό τρόπο να συµβάλλουµε, να στηρίξουµε µια συνολική προσπάθεια για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και
ταυτόχρονα να κρατηθεί η κοινωνία όρθια µε αλληλεγγύη, συνοχή και να µπορέσουµε, βγαίνοντας από αυτή τη δοκιµασία, να
συνεχίσουµε µε καλύτερες προοπτικές.
Το λέω αυτό γιατί, κύριε Υπουργέ, αυτή η διάθεση, η οποία
είναι αυτονόητη και η οποία αποδεικνύεται καθηµερινά, αποδείχθηκε µε τη συνοµιλία που είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας µε τον κ. Μητσοτάκη αλλά και µε τις προτάσεις που θετικά
υποβάλλουµε για να συνεισφέρουµε σε αυτή την προσπάθεια.
Επίσης, σηµαίνει την ανάδειξη εκείνων των προβληµάτων, των
αναγκών, αλλά και των θεµάτων που θεωρούµε ότι δεν αντιµετωπίζονται µε επάρκεια, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος µας
και αυτό ζητάει από εµάς αυτή την ώρα της δοκιµασίας και ο ελληνικός λαός.
Υπ’ αυτή την έννοια, εγώ θα συµφωνήσω και µε προηγούµενους συναδέλφους ότι έχει αξία που η Βουλή έστω και υπό αυτές
τις δύσκολες και περιοριστικές συνθήκες λειτουργεί και µένει
ζωντανή η διαδικασία του δηµοκρατικού ελέγχου.
Το πρώτο, λοιπόν, και αυτονόητο είναι η απόλυτη ανάγκη της
στήριξης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Αυτό είναι κάτι που
έχουµε θέσει σε όλους τους τόνους και από την πρώτη µέρα.
Έχουν ήδη ληφθεί κάποια πρώτα µέτρα από τη µεριά της Κυβέρνησης. Εξαρχής είπαµε ότι αυτά τα µέτρα είναι µεν θετικά, αλλά
είναι ιδιαίτερα ανεπαρκή. Δηλαδή, δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να
µην προχωρούν οι µόνιµες προσλήψεις των γιατρών. Ξέρετε ότι
ως Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη λάβει µια επιστολή
από την ΟΕΝΓΕ, από την Οµοσπονδία των Νοσοκοµειακών Γιατρών, που λέει µε πολύ σαφήνεια ποια ζητήµατα αυτή τη στιγµή
είναι ανοικτά και για τα οποία χρειάζεται να υπάρχει άµεση ανταπόκριση από την Κυβέρνηση και συγκεκριµένες αποφάσεις,
όχι απλώς καλές προθέσεις. Οι προσλήψεις, λοιπόν, των γιατρών
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που εκκρεµούν και για το 2019 και για το 2020 –µιλάµε στο σύνολο µαζί µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τέσσερις
χιλιάδες προσλήψεις- πρέπει αµέσως να προχωρήσουν. Θα έχει
διάρκεια όλη αυτή η διαδικασία και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
πρέπει να θωρακιστεί.
Το δεύτερο που θέτει η ΟΕΝΓΕ µε την επιστολή της -και λέει
µάλιστα σε δραµατικούς τόνους ότι αυτή τη στιγµή πηγαίνουν
στη µάχη χωρίς τα κατάλληλα όπλα- είναι ακριβώς ότι υπάρχει
έλλειψη σε µια σειρά από σηµαντικά αναλώσιµα προϊόντα, όπως
γάντια, µάσκες και άλλα, τα οποία είναι απαραίτητα, για να µπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να έχουν και την ανάλογη προστασία. Εκεί, λοιπόν, θα χρειαστεί από την Κυβέρνηση
να υπάρξουν πολύ πιο συγκεκριµένα µέτρα.
Και βέβαια, θέτει και τα ζητήµατα όσον αφορά το πώς γίνεται
η διάγνωση και το τεστ για τον κοροναϊό, όπου ξέρουµε ότι υπάρχει αλλαγή πλεύσης από τη µεριά της Κυβέρνησης. Συνεχίζεται
αυτό το τεστ και εφόσον δεν δίνουν τη δυνατότητα αυτή από το
δηµόσιο σύστηµα υγείας, γίνεται στα ιδιωτικά, χωρίς να υπάρχει
ο ανάλογος έλεγχος και µάλιστα µε υπέρογκα ποσά αυτή τη
στιγµή. Μιλάµε για ποσά που ξεπερνάνε τα 250 ευρώ και φτάνουν τα 300 ευρώ, τα οποία πλέον είναι σε επίπεδο αισχροκέρδειας.
Θα έλεγα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και θέλω να είµαι σαφής
γιατί ακολούθησα στο Βήµα τον συνάδελφο κ. Λοβέρδο και την
κ. Γεννηµατά πριν- ότι εµείς θεωρούµε κατ’ αρχάς ιδιαίτερα θετική την τροπολογία που έχετε καταθέσει όσον αφορά τη στήριξη του εθνικού συστήµατος υγείας και θεωρούµε ότι είναι
θετικό και αναγκαίο να επεκταθεί το καθεστώς των βαρέων και
ανθυγιεινών φυσικά για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Αυτό είναι σαφές.
Ταυτόχρονα, όµως, πιστεύουµε –και έτσι κάνω και τη γέφυρα
ανάµεσα στα µέτρα για την υγεία και τα οικονοµικά µέτρα που η
Κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, κύριε Υπουργέ- ότι θα ήταν τραγική αµέλεια, ασυγχώρητη, αν σε αυτή την κρίσιµη φάση αντιµετώπιση της πανδηµίας επικρατήσει µια λογική µε ευχολόγια,
συστάσεις, εκκλήσεις και κατ’ τα άλλα µη παρέµβασης στην
αγορά η οποία θα αυτορυθµιστεί. Γιατί εδώ πρέπει να είµαστε
σαφείς. Δεν µπαίνει θέµα εκκλήσεων προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Πρέπει να υπάρχει παρέµβαση. Πρέπει να υπάρχει
έλεγχος και πρέπει να επιβληθεί τιµή όσον αφορά το διαγνωστικό
τεστ για τον κορωνοϊό στα ιδιωτικά κέντρα. Δεν είναι θέµα έκκλησης.
Δεν µπορεί να µπαίνει θέµα συστάσεων και ευχολογίων για τις
τράπεζες. Πρέπει για τα φυσικά πρόσωπα να υπάρξουν τα αντίστοιχα µέτρα που έχετε λάβει ως Κυβέρνηση όσον αφορά τις
επιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα. Πολύ περισσότερο έχει
έρθει η στιγµή, κύριε Υπουργέ -και έχετε καθυστερήσει, σας το
λέµε κάθε µέρα από αυτό το Βήµα- επιτέλους να υπάρξει παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την ώρα που αυτή
τη στιγµή πολλαπλά, και οικονοµικά και κοινωνικά, δοκιµάζεται ο
ελληνικός λαός.
Δεν µπορεί να υπάρχουν ευχολόγια όσον αφορά τα διαθέσιµα
είδη. Δεν µπορεί να υπάρχουν ευχολόγια όσον αφορά τη δυνατότητα του λαού, των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα
είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα αντισηπτικά, τα γάντια και
µια σειρά από άλλα προϊόντα. Πρέπει και εκεί να παρέµβετε.
Εµείς από την πρώτη στιγµή σας είπαµε ότι πρέπει να βάλετε
διατίµηση. Δεν αρκεί να γίνονται επισκέψεις επικοινωνιακές στα
σουπερµάρκετ.
Και βέβαια, για να φτάσω και στον δικό σας τοµέα, δεν αρκούν
αυτά που είπατε για την αγορά εργασίας. Και εδώ είναι το θέµα
αν είναι επιλογή ή αν απλώς αυτή τη στιγµή δεν έχετε επιλέξει
να πάτε πιο βαθιά, ώστε να λάβετε τα αντίστοιχα µέτρα. Οµολογείτε ότι αυτή τη στιγµή έχουµε σαράντα χιλιάδες απολύσεις ήδη
µέσα στο πρώτο διάστηµα του Μαρτίου και φέρνετε µέτρα τα
οποία στην πραγµατικότητα έρχονται µε πολύ περιορισµένο
τρόπο να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Πρέπει να υπάρχει απαγόρευση απολύσεων. Γιατί εσείς, δυστυχώς, είστε η Κυβέρνηση
η οποία πριν από µερικούς µήνες ήρθατε και καταργήσατε τον
λόγο και την αιτιολόγηση των απολύσεων. Δεν µπορεί να υπάρχει
από εδώ και στο εξής και να µη λαµβάνετε υπ’ όψιν τις απολύσεις
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που έχουν ήδη γίνει πρέπει να υπάρχει σαφής απαγόρευση. Πρέπει να υπάρχει κάλυψη των απολύσεων που έγιναν γιατί τεκµαίρεται ότι οι απολύσεις που έγιναν το τελευταίο δεκαπενθήµερο,
εικοσαήµερο, έχουν άµεση σχέση µε την πανδηµία και τις συνέπειές της και πρέπει να παρέµβετε στο θέµα της µετατροπής των
συµβάσεων εργασίας -αυτό ειπώθηκε και από την εισηγήτρια
µας και από πάρα πολλούς συναδέλφους- όπως επίσης και τους
συµψηφισµούς που γίνονται σε σχέση µε τις άδειες. Πρέπει να
υπάρχουν σαφή µέτρα.
Βλέπετε σε όλη την Ευρώπη ότι αυτή τη στιγµή όλες οι χώρες
παίρνουν πολύ γενναία και τολµηρά µέτρα για να αντιµετωπίσουν
την κρίση. Γιατί εδώ την κρίση που θα έχουµε δεν µπορείτε αυτή
τη στιγµή µε τα πρώτα µέτρα, που εχθές ανακοινώσατε, να έρθετε να την αντιµετωπίσετε. Τώρα είναι η στιγµή να τολµήσετε
και τώρα πρέπει να πάρετε εµπροσθοβαρή µέτρα.
Σας λέω ενδεικτικά: Στην Ισπανία ανακοίνωσαν µέτρα 200 δισεκατοµµυρίων. Στη Γαλλία 345 δισεκατοµµύρια. Στην Ιταλία 25
δισεκατοµµύρια. Η Πορτογαλία που είναι περίπου αναλογική µε
τη δική µας χώρα και ως πληθυσµός και γιατί πέρασε και αυτή
µνηµόνια και κρίση, είναι 9,2 δισεκατοµµύρια. Εµείς είµαστε στα
3,8 δισεκατοµµύρια. Η Πορτογαλία µάλιστα από τα 9,2 δισεκατοµµύρια τα 5,2 δισεκατοµµύρια τα έχει για τη δηµοσιονοµική
τόνωση µε µέτρα δηµόσιας παρέµβασης και τα 3 δισεκατοµµύρια είναι κρατικές ενισχύσεις εκ των οποίων τα µισά θα πάνε στον
τουρισµό, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, σε κλάδους δηλαδή
που είναι απαραίτητο να στηριχθούν και στη δική µας χώρα.
Άρα, λοιπόν, κλείνοντας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα
είναι η ώρα των αποφάσεων. Εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αποφασίσαµε ότι συγκροτούµε ένα παρατηρητήριο για την υγεία
το οποίο θα λειτουργεί καθηµερινά. Η έννοια είναι να συµβάλουµε στην προσπάθεια. Δεν είναι κριτική για την κριτική ως αυτοσκοπό. Θέλουµε να αναδεικνύουµε τα προβλήµατα, τις
ελλείψεις, τις ανάγκες και να ερχόµαστε να τα θέτουµε υπ’ όψιν
της Κυβέρνησης ζητώντας να παρθούν τα αντίστοιχα µέτρα. Θεωρούµε ότι το ποσό των 800 ευρώ για ενάµιση µήνα δεν είναι
ένα ποσό που µπορεί να καλύψει τις πραγµατικές ανάγκες. Στην
ουσία είναι ένα επίδοµα υποκατώτατου µισθού. Πρέπει να υπάρχει η πλήρης µισθολογική κάλυψη για τους εργαζόµενους. Θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Θεωρούµε ότι θα πρέπει να είστε τολµηροί, κατηγορηµατικοί για την απαγόρευση των απολύσεων και όλες τις
στρεβλώσεις που γίνονται αυτή τη στιγµή στην αγορά εργασίας.
Πρέπει επίσης σε αυτή τη φάση να ληφθούν και ειδικά µέτρα –
και έχουµε υποβάλει και ειδική ερώτηση και σε εσάς και στον
Υπουργό Οικονοµικών- όσον αφορά τις ευπαθέστερες κοινωνικές οµάδες που θα πρέπει να στηριχθούν πολύ περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε πραγµατικά ότι
µέσα σε αυτή τη δοκιµασία η χώρα µας έχει δυνατότητες. Το µαξιλάρι των 35 δισεκατοµµυρίων που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µια σταθερότητα σε µια περίοδο που αυξάνονται και
οι διεθνείς πιέσεις. Ανοίγει µια συζήτηση, έστω και µε ανεπάρκεια, όπως φάνηκε, στο Eurogroup. Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να συµµαχήσει µε τις άλλες χώρες του νότου, µε τις άλλες
χώρες που έχουν αντίστοιχα προβλήµατα. Πρέπει να αξιοποιήσει
το δηµοσιονοµικό χώρο έστω και αυτόν ο οποίος µπόρεσε να
εξασφαλιστεί για το 2020.
Πρέπει αυτά τα µέτρα να παρθούν σήµερα. Δεν υπάρχει εδώ
η λογική ότι κάνουµε κλήσεις, κάνουµε συστάσεις, παίρνουµε κάποια πρώτα άτολµα µέτρα και θα δούµε σε λίγο. Τώρα είναι η
στιγµή, γιατί η ύφεση της οικονοµίας που θα ακολουθήσει, αν
δεν τα πάρετε τώρα, οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες θα
είναι βαρύτατες. Και βέβαια, πάνω από όλα -και κλείνω, όπως ξεκίνησα-, το πρώτο και βασικό µέληµα είναι η στήριξη του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας.
Ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την τροπολογία.
Σύµφωνα µε τον νόµο που ίσχυε και από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε προβλεφθεί να υπάρχει µία συνεισφορά της Εθνικής Τράπεζας -και θα θέλαµε κάποιες διευκρινίσεις για αυτό, κύριε Βρούτση-, όσον αφορά 40 εκατοµµύρια
από την Εθνική Τράπεζα στο ΕΤΕΑΕΠ µέχρι το 2023. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι εδώ έρχεστε και το τροποποιείτε. Και αν κα-
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ταλαβαίνω σωστά από την δηµοσιονοµική έκθεση που φέρνετε,
µιλάτε για µία πρόσθετη ετήσια δηµοσιονοµική επιβάρυνση και
λέτε τα ποσά που θα είναι µέχρι το 2024. Ίσως να µην το έχω καταλάβει σωστά. Θα ήθελα να µας το εξηγήσετε στην οµιλία που
θα κάνετε.
Δηλαδή, τι κάνετε; Απαλλάσσετε την Εθνική Τράπεζα από την
υποχρέωσή της να καταβάλει αυτά τα 40 εκατοµµύρια, όπως είχε
προβλεφθεί και αυξάνετε το κόστος για τους υπόλοιπους ασφαλισµένους στο ασφαλιστικό σύστηµα και εν τέλει για τον φορολογούµενο; Αν είναι αυτό, δεν συµφωνούµε και θα θέλαµε να µας
το εξηγήσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Μπούγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω σήµερα την οµιλία µου µε µία φράση του Ηροδότου: Μάθε ότι αι
συµφοραί των ανθρώπων άρχουσι και ουχί άνθρωποι των συµφορών, δηλαδή ότι οι περιστάσεις κυβερνούν τους ανθρώπους
και όχι οι άνθρωποι τις περιστάσεις. Σήµερα ολόκληρη η υφήλιος
προσπαθεί να προσαρµοστεί στις περιστάσεις που προκάλεσε
ένας ισχυρός και αόρατος εχθρός. Τα µέσα που διαθέτει ο σύγχρονος κόσµος και όλες οι δυνάµεις µας ενώνονται για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, που αποτελεί τη µεγάλη απειλή των
ζωών µας, της οικονοµίας και του πολιτισµού µας. Πρώτιστο µέληµα η προστασία µας, η προστασία των οικείων µας και των συνανθρώπων µας, ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις και τις
συστάσεις της επιστήµης, η οποία καλείται -και αυτό το τονίζω
ιδιαίτερα- να διαδραµατίσει διεθνώς έναν ενοποιητικό ρόλο.
Η ελληνική Κυβέρνηση έλαβε έγκαιρα και εφαρµόζει άµεσα
µέτρα πρωτόγνωρα σε καιρό ειρήνης. Για να αποδώσουν, όµως,
τα µέτρα αυτά απαιτείται η συνδροµή όλων µας, η συνδροµή µας
σε κάτι απλό, ταυτόχρονα όµως ζωτικής σηµασίας: η απόλυτη
συµµόρφωσή µας. Η αυτοπειθαρχία και η ατοµική ευθύνη ανάγονται σε έννοιες καθοριστικές όχι πλέον για την οργάνωση και
τη συνοχή καθώς επίσης και την εύρυθµη λειτουργία των κοινωνιών µας, αλλά για αυτή την ίδια την επιβίωσή της.
Ύψιστη προτεραιότητά µας, επίσης, η ενίσχυση του συστήµατος υγείας, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει την απρόβλεπτη και
τεράστια υγειονοµική κρίση που ενέσκηψε. Διατίθενται έκτακτα
κονδύλια για προσλήψεις, προµήθεια υλικού και εξοπλισµού
ΜΕΘ. Ταυτόχρονα, σε συνεννόηση και σε συνεργασία µε τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και στο πλαίσιο της ελευθερίας που µας
παρέχει ο δηµοσιονοµικός χώρο, τον οποίον διεκδικήσαµε και
πετύχαµε, λαµβάνουµε µέτρα για να αµβλυνθούν οι συνέπειες
στην οικονοµία µας, στις επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούµενους, στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στους εργαζόµενους. Πασχίζουµε να διατηρηθούν οι σχέσεις εργασίας και να
αντέξει το σύστηµα ασφάλισης.
Πρέπει στο σηµείο αυτό, κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνουµε
την ένταξη της χώρας µας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη δίνει
στην Ελλάδα την δυνατότητα να ανταπεξέλθει ταχύτερα στις δυσµενείς συνέπειες που προκαλεί η πανδηµία, αλλά και να δηµιουργήσει καλές προοπτικές για την αντιµετώπιση των συνεπειών
στην οικονοµία, στη µετά την κρίση εποχή. Τα 12 δισεκατοµµύρια
του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης προστίθενται στα
υπόλοιπα µέτρα στήριξης και λειτουργούν αθροιστικά.
Στην Αίθουσα αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνήθως
συζητούµε για την αρχή της διάκρισης των εξουσιών του κράτους κατά το άρθρο 26 του Συντάγµατος. Υπό τις περιστάσεις,
όµως, που βιώνουµε -και αυτό εθίγη από έναν προηγούµενο οµιλητή, αν δεν κάνω λάθος από τον κ. Λοβέρδο-, αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντική είναι αυτή καθ’ εαυτή η συνέχιση της
λειτουργίας των τριών εξουσιών του κράτους. Αυτονόητη, βέβαια, είναι η εξακολούθηση της εκτελεστικής λειτουργίας, ώστε
να µπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες προς
τους πολίτες, τις οποίες αναµένουν από την πολιτεία και το κράτος σε αυτές τις δύσκολες στιγµές. Αναγκαία, επίσης, είναι η λει-
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τουργία της δικαιοσύνης, ώστε χωρίς να διακινδυνεύεται η υγεία
των λειτουργών της, να επεµβαίνει στις έκτακτες περιπτώσεις,
έτσι ώστε να µην δοθεί η εντύπωση ότι µπορεί κανείς να παραβιάζει τον νόµο και να αυθαιρετεί χωρίς να αντιµετωπίζει άµεσα
τις κυρώσεις, όπου απαιτείται.
Επίσης, ύψιστης σηµασίας είναι ασφαλώς η εξακολούθηση
λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Ο κατ’ εξοχήν θεσµός της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας παραµένει ακλόνητος και σε περίοδο
κρίσεως και αυτό το συµβολικής αξίας µήνυµα εκπέµπει η συνέχιση των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στον ρόλο της Αντιπολίτευσης. Ο
ρόλος της Αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα κρίσιµος. Οι δυνάµεις
εκείνες της Αντιπολίτευσης οι οποίες στις κρίσιµες αυτές ώρες
θα καταφύγουν στον λαϊκισµό και στη δηµαγωγία, θα βρεθούν
αντιµέτωπες και σε δυσαρµονία προς τον λαό. Οι Έλληνες και
όχι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως ελέχθη από Αρχηγό πολιτικού κόµµατος, στηρίζουν αυτές τις ώρες την Κυβέρνηση.
Επίσης, επιχειρήθηκε να εµφανιστεί η Νέα Δηµοκρατία ότι δεν
στήριξε το σύστηµα δηµόσιας υγείας. Αληθές είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία ανέκαθεν υποστήριζε την ενδυνάµωση του συστήµατος
δηµόσιας υγείας. Πρέπει εδώ, για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος κακοπιστίας, να υπενθυµίσω τι υπήρχε προεκλογικά στο πρόγραµµά µας και είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άµεσος στόχος, είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αναβάθµιση
της λειτουργίας των νοσοκοµείων, µε αξιοκρατικά επιλεγµένες
διοικήσεις, στοχευµένες προσλήψεις προσωπικού και κάλυψη
των τραγικών ελλείψεων της υλικοτεχνικής υποδοµής.
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι για όσα ειπώθηκαν για την ανεπάρκεια των µέτρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση
εξελίσσεται. Τα µέτρα που ελήφθησαν είναι τα πρώτα για την αντιµετώπισή της. Όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται θα παρεµβαίνουµε, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα µέτρα για την στήριξη της
οικονοµίας. Ταυτόχρονα, όµως, εκτός των µέτρων στήριξης της
οικονοµίας, λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή της παράνοµης εισόδου µεταναστών στη χώρα. Η συνοριακή γραµµή του
Έβρου φυλάσσεται επαρκώς και έχει γίνει πλέον συνείδηση σε
όλους τους Ευρωπαίους ότι τα σύνορα της Ελλάδος φυλάσσονται ως σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, απαντάται
κάθε πρόκληση και εξουδετερώνεται κάθε απειλή.
Επιτρέψτε µου τώρα να πω δύο λόγια για το συζητούµενο σχέδιο νόµου, αυτοπειθαρχώντας και στον χρόνο, έτσι όπως έχει
συµφωνηθεί. Ο πρώτος πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή
το δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα, δέχεται, όπως είναι γνωστό, ασφυκτικές πιέσεις. Η οδηγία που ενσωµατώνεται στο
Εθνικό µας Δίκαιο µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου επιχειρεί να
εναρµονίσει το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών πανευρωπαϊκά και να τα καταστήσει ελκυστικότερα, εντός της έντονης δηµοσιονοµικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό το βάρος των αµείλικτων
δηµογραφικών δεδοµένων, δηλαδή της αναλογίας µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων. Τα ταµεία, ως εφαρµογή της συνεταιριστικής ιδέας και της σύγχρονης κοινωνικής οικονοµίας,
διατηρούν προαιρετική τη συµµετοχή σε αυτά, ενώ τη διοίκηση
και διαχείρισή τους έχουν οι µέτοχοι, οι ασφαλισµένοι και οι εργοδότες. Θεωρούµε κρίσιµο ο θεσµός της επαγγελµατικής
ασφάλισης να αναδιοργανωθεί και να ανασυνταχθεί, χωρίς να θίγεται το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα του πρώτου πυλώνα
ασφάλισης.
To κράτος οφείλει να παρέχει υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση µε επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών. Τα ταµεία επιτελούν πολύτιµο συµπληρωµατικό ρόλο στα συνταξιοδοτικά
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως µε τη συρρίκνωση της
κύριας ασφάλισης κατά τα τελευταία χρόνια, υπό αυστηρές
όµως προϋποθέσεις εποπτείας των επενδύσεων και λειτουργίας
τους από το κράτους, όπως αυτές προβλέπονται από την οδηγία
που ενσωµατώνεται σήµερα στην ελληνική έννοµη τάξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευχή η Βουλή να επιστρέψει σύντοµα στις κανονικές εργασίες και να βρεθούµε ξανά
όλοι υγιείς στα πολιτικά και κοινοβουλευτικά µας καθήκοντά, σας
καλώ να υπερψηφίσετε το ζητούµενο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοποθέτησή µου
θα είναι σε δύο τµήµατα. Το πρώτο θα είναι όσον αφορά τη συγκεκριµένη οδηγία και το δεύτερο θα προσπαθήσω να απαντήσω
σε ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν και για τη συγκεκριµένη οδηγία,
αλλά και ευρύτερα στα θέµατα των παρεµβάσεων και της δέσµης µέτρων που πήρε η Κυβέρνηση.
Εισάγεται σήµερα ενώπιον σας ένα σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 2016/2341 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου του 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των
Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών µε την
συντοµογραφία ΙΕΣΠ. Έτσι θα αναφέρω από εδώ και πέρα στην
οµιλία µου.
Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία
2341 του 2016, η οποία αφορά αποκλειστικά και µόνο τη λειτουργία του δεύτερου πυλώνα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και
ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας των
ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης.
Με την πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση που ψηφίσαµε
πρόσφατα εδώ στη Βουλή και ήδη αποτελεί νόµο του κράτους,
ο ν.4670/2020, έκλεισε ένας ιστορικός κύκλος συνεχών και αλλεπάλληλων µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Με τον ν.4670/2020 θεσπίσαµε ένα νέο ψηφιακό ασφαλιστικό
σύστηµα και ιδρύσαµε ηλεκτρονικό εθνικό ασφαλιστικό φορέα
τον e-ΕΦΚΑ, όπου η κατανοµή ανάµεσα στη συλλογική και ατοµική ευθύνη, η ελευθερία, η ευελιξία, η ανταποδοτικότητα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν τις βασικές
συνιστώσες του. Έτσι, κλείνοντας τον ιστορικό αυτόν κύκλο της
δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ανοίγονται πλέον νέοι δρόµοι
και νέες προοπτικές για την επαγγελµατική ασφάλιση και µπορούµε πλέον να µιλήσουµε και να προγραµµατίσουµε τα επόµενα
βήµατα του δεύτερου πυλώνα.
Η επαγγελµατική ασφάλιση είναι θεσµός που προωθείται και
ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και µε τη χορήγηση µάλιστα φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων και
την έκδοση σχετικών οδηγιών, όπως είναι η οδηγία 2003/41 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νεότερη 2016/2341 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία και ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο της χώρας
µας µε σχέδιο νόµου, όπως αυτό που συζητάµε σήµερα.
Η επαγγελµατική ασφάλιση στηρίζεται και λειτουργεί µε το κεφαλαιοποιητικό οικονοµικό σύστηµα. Τα ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα του δεύτερου πυλώνα λειτουργούν ήδη σε
αρκετά κράτη-µέλη, µεταξύ των οποίων το Ηνωµένο Βασίλειο, οι
κάτω χώρες, η Δανία και η Ιρλανδία.
Επιπλέον, οι νοµοθετικές αλλαγές σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω
εξελίξεων στον συγκεκριµένο τοµέα. Δύο λόγοι ουσιαστικά
ωθούν τα κράτη-µέλη να ενισχύουν και να προωθούν τα συστήµατα επαγγελµατικής ασφάλισης. Πρώτον, η επαγγελµατική
ασφάλιση συνεπικουρεί στην εξασφάλιση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού συστήµατος και τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και αυτό αποτελεί και τον πυρήνα του θεσµού της
επαγγελµατικής ασφάλισης, του οφέλους και της αξίας που
προσδίδει στην κοινωνία.
Δεύτερον, µέσω των συµπληρωµατικών αυτών συστηµάτων
ασφάλισης και στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, εξυπηρετείται και ένας επιπλέον στόχος: η ανάπτυξη και
η προώθηση της εθνικής, αλλά και της κοινοτικής κεφαλαιαγοράς µε το δεδοµένο ότι κανένα άλλο είδος φορέα δεν επενδύει
για τόσο µακροχρόνιο ορίζοντα περίπου τα σαράντα χρόνια. Παρουσιάζεται έτσι η ευκαιρία τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί των κεφαλαίων αυτών,
ενώ οι µακροχρόνιες αυτές επενδύσεις συντελούν στην οικονο-
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µική ανάπτυξη της κάθε χώρας, όπως και στη δική µας.
Ποια είναι η εξέλιξη του θεσµού στην Ελλάδα; Ο θεσµός της
επαγγελµατικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα εισήχθη στη
χώρα µας µε το άρθρο 7 και 8 του ν.3029/2002. Τα πρώτα επαγγελµατικά ταµεία -σε προαιρετική πάντα βάση- άρχισαν να λειτουργούν από το 2003. Αποτελούν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και λειτουργούν βασικά στον χώρο της ιδιωτικής µη κερδοσκοπικής ασφάλισης µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα οικονοµικής λειτουργίας.
Μέχρι σήµερα έχουν συσταθεί και λειτουργούν είκοσι τρία Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, από τα οποία δεκαεννέα είναι
προαιρετικής και τέσσερα υποχρεωτικής, ενώ παρατηρείται µια
ιδιαίτερη κινητικότητα σύστασης νέων ταµείων επαγγελµατικής
ασφάλισης το τελευταίο διάστηµα.
Η ανάπτυξη της επαγγελµατικής ασφάλισης στη χώρα µας
είναι πολύ περιορισµένη. Μπορεί ως αριθµός να ακούγεται µεγάλος, τα είκοσι τρία ταµεία, πολύ περισσότερο που σήµερα µε
τον πρόσφατο ν.4670 έχουµε ένα νέο και µόνο εθνικό φορέα
υποχρεωτικής ασφάλισης, τον εθνικό ηλεκτρονικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ και είκοσι τρία επαγγελµατικής ασφάλισης, αλλά οι ασφαλισµένοι στα επαγγελµατικά ταµεία αριθµούν
µόνο τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα ασφαλισµένους, έναντι τεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων ασφαλισµένων του γενικού συστήµατος, δηλαδή µόλις
το 0,7% επί του συνόλου των ενεργών ασφαλισµένων. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο µικρή είναι η συµµετοχή των επαγγελµατικών
ταµείων στο σύνολο των ασφαλισµένων της χώρας.
Το χαρτοφυλάκιο προς επένδυση για τα δεκαεννιά Ταµεία
Επαγγελµατικής Ασφάλισης -προαιρετικής ασφάλισης- είναι
µόνο εκατόν είκοσι ένα επτακόσια εβδοµήντα δύο χιλιάδες, δηλαδή περίπου 122 εκατοµµύρια ευρώ και αυτό το νούµερο στις
31-12-2019, ενώ το χαρτοφυλάκιο τους προς επένδυση για τα
τέσσερα επαγγελµατικά υποχρεωτικής ασφάλισης ταµεία ανέρχεται στο 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ περίπου. Τα τέσσερα επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν µεγάλο
χαρτοφυλάκιο, όχι µόνο λόγω του µεγαλύτερου αριθµού ασφαλισµένων, αλλά κυρίως -και αυτή είναι η πραγµατικότητα- γιατί
προικοδοτήθηκαν και µε δηµόσια περιουσία, όταν µετατράπηκαν
µε τον ν.4052/2012 -ως Υπουργός εγώ την περίοδο εκείνη- από
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου.
Εδώ γεννιέται ένα ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί και ετέθη
κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την ονοµάζω αντίφαση.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα,
το ερώτηµα που γεννιέται είναι το εξής: Κινδυνεύει το δηµόσιο
σύστηµα από την επαγγελµατική ασφάλιση, δηλαδή κινδυνεύει
η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση από την επαγγελµατική ασφάλιση; Είναι ένα καίριο ερώτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ΚΚΕ το έθεσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και το ΚΚΕ, κύριε Λοβέρδο και ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου
στην ίδια γραµµή ήταν.
Η σηµασία και η σπουδαιότητα του δηµοσίου συστήµατος το
οποίο στηρίζεται στο διανεµητικό οικονοµικό σύστηµα και πάνω
στις αρχές της αναδιανοµής και κοινωνικής αλληλεγγύης και της
διαγενεακής αλληλεγγύης που αναφέρεται στο άρθρο 20 του
ν.4670/2020 της τελευταίας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης που
ολοκληρώσαµε τον κύκλο των µεγάλων αλλαγών στη χώρα µας,
δεν αµφισβητείται και δεν διαπραγµατεύεται. Ο δηµόσιος κοινωνικός χαρακτήρας της χώρας µας είναι εδώ, βασικός πυλώνας
της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µας. Είναι και θα εξακολουθεί να είναι ο βασικός µοχλός της προστασίας του εργαζόµενου στο τέλος της ενεργούς του απασχόλησης, στο τέλος του
µόχθου µιας ολόκληρης ζωής.
Η επαγγελµατική ασφάλιση έχει χαρακτήρα προαιρετικό. Το
επαναλαµβάνω, έχει χαρακτήρα προαιρετικό. Διέπεται από κανόνες ιδιωτικού δικαίου και βέβαια πάνω από όλα το οικονοµικό
της σύστηµα µε το οποίο λειτουργεί, να είναι κεφαλαιοποιητικό,
συµπληρώνει τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/2341, η οποία ενσωµατώνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο στο Εθνικό µας Δίκαιο, αναθεω-
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ρείται η οδηγία 2003/41 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
αποτελούσε το βασικό ευρωπαϊκό νοµοθετικό µέσο που ρύθµιζε
τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπως τα είπαµε ΙΕΣΠ.
Η οδηγία 2016/2341 αποσκοπεί στη βελτίωση των κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα και στην καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των
µελών και των δικαιούχων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε τη διακυβέρνηση των ΙΕΣΠ, Ιδρύµατα Επαγγελµατικής Συνταξιοδοτικής Προστασίας, όπως τα
ονοµάζουµε, τις εξουσίες άσκησης εποπτείας επί των ΙΕΣΠ, τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα ΙΕΣΠ, τις εποπτικές
αρχές, καθώς και στα υποψήφια µέλη και στους δικαιούχους, τις
επενδύσεις και τους θεµατοφύλακες των ΙΕΣΠ.
Επίσης, η οδηγία καταργεί τα εµπόδια και τις διασυνοριακές
δραστηριότητες των ΙΕΣΠ και τις διασυνοριακές µεταφορές,
ώστε τα ΙΕΣΠ και οι χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις να µπορούν
να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Με τις
νέες ρυθµίσεις που εισάγονται συµπληρώνονται οι διατάξεις της
εθνικής µας νοµοθεσίας που αφορά στη διασυνοριακή δραστηριότητα των ΙΕΣΠ και εισάγονται νέες ρυθµίσεις σχετικά µε τη
µεταφορά των ΙΕΣΠ-ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης από την
Ελλάδα σε άλλη χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντίστροφο.
Όµως, ήδη µε τον κανονισµό δεοντολογίας και καλών πρακτικών των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κανονιστικό κείµενο για την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης -θυµίζω ότι
ήταν ο ν.1893/2015, ήταν δική µου η υπουργική απόφαση τότε
που τροποποιήθηκε- παρεµβαίνουµε και διευκολύνουµε όλη
αυτή τη διαδικασία.
Επιπλέον, µε τους κανόνες εποπτείας τους οποίους εισάγουµε, το οποίο επί της προηγούµενης θητείας µου, ως Υπουργός, εκπονήθηκε και εκδόθηκε, έχουν ήδη µεταφερθεί στο
Εθνικό Δίκαιο οι περισσότερες από τις διατάξεις της οδηγίας που
αφορούν στους όρους που διέπουν τις δραστηριότητες των
ΙΕΣΠ. Έτσι, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, µε το οποίο ενσωµατώνεται η οδηγία, συµπληρώνεται -επαναλαµβάνω, συµπληρώνεται- το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και οι σηµαντικότερες αλλαγές-προσθήκες αφορούν: Πρώτον, την πολιτική αποδοχών που
εφαρµόζουν τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης, θεσπίζονται
αναλυτικοί κανόνες. Δεύτερον, τη διενέργεια από τα ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης της ιδίας αξιολόγησης κινδύνων. Τρίτον, τον διορισµό θεµατοφύλακα και τα καθήκοντα που ασκεί.
Τέταρτον, τη διαχείριση επενδύσεων. Πέµπτον, την επιπλέον παροχή πληροφόρησης στα µέλη και στους δικαιούχους.
Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν ιδρύµαταφορείς που υπάγονται στο εθνικό σύστηµα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή εξαιρούνται τα ταµεία τα οποία
σήµερα είναι ενταγµένα στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και το ταµείο υποχρεωτικής επαγγελµατικής ασφάλισης.
Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Λοβέρδο. Θα δώσω, όµως, µετά
µια πιο αναλυτική απάντηση. Τα ΙΕΣΠ ιδρύονται στην Ελλάδα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 και 8 του
ν.3029/2002, νόµος Ρέππα, µε την επωνυµία Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό, στις διατάξεις του παρόντος τα ΙΕΣΠ που έχουν ιδρυθεί, εγκριθεί και καταχωρηθεί στην
ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.3029/2002
αναφέρονται ως ΙΕΣΠ - ΤΕΑ, δηλαδή Ταµεία Επαγγελµατικής
Ασφάλισης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, ως Ίδρυµα Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών νοείται το ίδρυµα το
οποίο λειτουργεί ανεξαρτήτως της νοµικής του µορφής σε κεφαλαιοποιητική βάση. Ένα τέτοιο ταµείο µπορεί να ιδρυθεί ξεχωριστά από οποιαδήποτε επιχείρηση ή επαγγελµατική ένωση,
µε στόχο να χορηγεί επιπλέον συµπληρωµατικές συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας,
µε βάση µια συµφωνία ή µια συλλογική σύµβαση η οποία έχει συναφθεί είτε µεµονωµένα είτε συλλογικά µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων ή εργαζοµένου ή µέσω των αντίστοιχων εκπροσώπων
τους. Αυτό είναι το πολύ σηµαντικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το νοµοσχέδιο ρητά αναφέρει ότι τα ΙΕΣΠ - ΤΕΑ ιδρύονται ως
ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα από την επιχείρηση που τα
χρηµατοδοτεί µέσω των εισφορών - κρατήσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία των ΙΕΣΠ και τα συµφέροντα των µελών και
των δικαιούχων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο και την έκδοση των κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται στο παρόν νοµοσχέδιο εδραιώνεται
και ενισχύεται ο θεσµός της επαγγελµατικής ασφάλισης, διασφαλίζεται η λειτουργία των επαγγελµατικών ταµείων και αποσαφηνίζεται και ισχυροποιείται ο εποπτικός ρόλος των αρµοδίων
αρχών, που είναι το Υπουργείο, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με την ενσωµάτωση της συγκεκριµένης οδηγίας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εκπληρώνουµε µια ευρωπαϊκή υποχρέωση
της χώρας µας, σηµατοδοτώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης
για περαιτέρω ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα της επαγγελµατικής ασφάλισης.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα νοµοθετήσουµε, ενσωµατώνοντας στο δίκαιο της χώρας µας κάτι
αυτονόητο, µια ευρωπαϊκή οδηγία. Και εδώ έρχοµαι να τοποθετηθώ σε µερικά από τα ερωτήµατα τα οποία εγέρθηκαν, πάντα
θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, δυστυχώς όµως εγείρουν και
αντίλογο. Απευθύνοµαι προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να µην ψηφίσετε µία ευρωπαϊκή οδηγία; Είναι πρωτάκουστο, δεν έχει προηγούµενο για τις διαδικασίες, τα ήθη που ακολουθούµε εδώ, ως
άγραφους κανόνες και νόµους. ευρωπαϊκή οδηγία ψηφίζεται. Είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε και µάλιστα, αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που είναι από το 2016.
Τα ερωτήµατα που µου έθεσε, ως Υπουργού, λίγο πριν η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ας τα έθετε στους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που την ψήφισαν. Σκεφτείτε: Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν την οδηγία και έρχεται σήµερα εδώ η εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, ως εισηγήτρια και θέτει ερωτήµατα, αντί να τα θέσουν οι Ευρωβουλευτές το 2016. Δηλαδή, το 2016 γιατί το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα δικό σας
θέµα, αλλά µη δηµιουργείτε σύγχυση και αλλάζετε την εικόνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα ψηφίσουµε µια ευρωπαϊκή οδηγία. Όλα τα κόµµατα τα οποία πιστεύουµε στην Ευρώπη, στη λειτουργία της και στους κανόνες της, είτε είµαστε
αντιπολίτευση -ελάσσονα, µείζονα- είτε κυβέρνηση, πρέπει να το
ψηφίζουµε.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, εσείς ειδικά πρέπει να το ξέρετε.
Πώς δέχεστε σήµερα το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ να µην ψηφίζει την
οδηγία; Βλέπετε τη συµπεριφορά του Κινήµατος Αλλαγής; Πολύ
υπεύθυνη. Ψηφίζει µια οδηγία. Θα µπορούσε να λέει και εκείνο
τα δικά του. Την ψηφίζει, όµως, µε τις ενστάσεις του. Ο ΣΥΡΙΖΑ
στρίβειν διά του αρραβώνος, τη στιγµή που Ευρωβουλευτές σας
το ψήφισαν, ως οδηγία.
Εν πάση περιπτώσει, όλοι κρινόµαστε. Θα κριθείτε και εσείς
για αυτή την αναξιόπιστη στάση σας.
Δυο απαντήσεις στο ζήτηµα το οποίο αφορά αυτό που έθεσε
ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής. Καλοδεχούµενες οι ερωτήσεις σας.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι η απόσυρση του άρθρου 4 της
οδηγίας είναι επειδή η εφαρµογή του άρθρου αυτού είναι προαιρετική. Είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική η εφαρµογή του.
Άρα, λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που απεσύρθη το άρθρου 4.
Όσον αφορά το άρθρο 2, γιατί αποσύραµε τα ταµεία τα επαγγελµατικής, τα οποία είναι υποχρεωτικά.
Κύριε Λοβέρδο, ως προς το άρθρο 2 που αποσύραµε τα τέσσερα επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν ήταν
µια αυθαίρετη κίνηση δική µας. Μας το επέβαλε το Συµβούλιο
της Επικρατείας µε την απόφαση 960/2017.
Άρα, λοιπόν, οι απαντήσεις που δίνω προς την πλευρά των καλοπροαίρετων και σωστών ερωτήσεων που έθεσε το Κίνηµα Αλλαγής είναι αυτές.
Δύο θέµατα τα οποία αφορούν τα µέτρα της Κυβέρνησης, τα
οποία πήραµε χθες. Με είδατε και εµένα, ως Υπουργό, να ανακοινώνω ένα τµήµα µαζί µε τους συναρµόδιους Υπουργούς των

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Οικονοµικών και της Ανάπτυξης.
Θα πω για τα θέµατα που αφορούν την εργασία, τους εργαζόµενους και µετά, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου για το κρίσιµο ζήτηµα της τροπολογίας για το ΛΕΠΕΤΕ,
όπου οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις, επειδή µου το έθεσε
και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω αυτά
να καταγραφούν στα Πρακτικά και µετά την τοποθέτησή µου για
το ΛΕΠΕΤΕ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους εκπροσώπους
των κοµµάτων να πάρουν από τα Πρακτικά αυτά τα οποία θα πω,
γιατί είναι ένα χρήσιµο εργαλείο γιατί ψηφίζουµε αυτή την τοπολογία.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση την οποία
περνά η χώρα µας είναι πρωτόγνωρη. Δεν ακουµπάει πάνω σε
µια οικονοµική αναστάτωση ή σε λάθος οικονοµικό µοντέλο ή σε
λάθος πολιτικών κατευθύνσεων και επιλογών, είναι κάτι το οποίο
ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας µας, τα κοινωνικά
και τα οικονοµικά, είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσµιο, πρωτοφανές, το βιώνουµε και το ζούµε όλοι.
Και οι επιπτώσεις είναι κοινωνικές και οικονοµικές, αλλά είναι
και σε θέµατα υγείας οι επιπτώσεις. Βλέπουµε τι γίνεται στη διπλανή Ιταλία και πραγµατικά νιώθουν ανατριχίλα όλοι οι Έλληνες
βλέποντας από τα κανάλια το τι συµβαίνει, καθώς κατέρρευσε
το σύστηµα υγείας της Ιταλίας. Βιώνουµε όλοι µε την ίδια αγωνία
και τον τρόµο θα έλεγα αυτό το οποίο συµβαίνει παγκόσµια.
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον η ελληνική Κυβέρνηση
χωρίς να διεκδικεί το τέλειο λειτούργησε προληπτικά καλύτερα
από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και έδωσα το πρωί συγχαρητήρια στον εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, στον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που το παραδέχτηκε δηµόσια.
Δεν διεκδικούµε το τέλειο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή
η κρίση δεν έχει µοντέλο λειτουργίας για να την αντιµετωπίσεις,
παίρνεις αποφάσεις γρήγορες, προτρέχεις κάποιων πραγµάτων,
αφού τα παρατηρείς και προσπαθείς να σταθµίζεις την κατάσταση κάθε φορά και να παίρνεις αποφάσεις.
Είδατε ότι η προληπτική στάση των γρήγορων και γενναίων και
δύσκολων αποφάσεων του ίδιου του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής µας στον τοµέα της υγείας από το να κλείσουµε τα
σχολεία, να σταµατήσουµε τη λειτουργία κάποιων καταστηµάτων
δείχνει ότι στο σκέλος του ισοζυγίου µε τις άλλες χώρες έχουµε
κάποια καλύτερη επίδοση, συγκριτικά πάντα µιλάω.
Την ίδια στιγµή, όµως, οι επιπτώσεις οι κοινωνικές είναι τεράστιες. Είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Σταµατήσαµε τη λειτουργία καταστηµάτων µε διοικητική απόφαση. Καταλαβαίνετε
ότι αυτό έχει άµεση επίπτωση στην οικονοµία. Επιχειρηµατίας µε
δύο εργαζόµενους µε τρεις εργαζόµενους, µε πέντε, µε δέκα, µε
εκατό, µε χίλιους βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Γι’ αυτό, λοιπόν, τα
µέτρα τα οποία πήραµε χθες ήταν η δεύτερη δέσµη µέτρων και
τα οποία αφορούσαν αυτά τα ζητήµατα.
Αυτό που πράγµατι επιβεβαιώνω είναι ότι βλέπω στην «ΕΡΓΑΝΗ» -την «ΕΡΓΑΝΗ» που δηµιουργήθηκε το 2013- ένα απογοητευτικό νούµερο, µείον 41.000 στο ισοζύγιο της «ΕΡΓΑΝΗ» για
το µήνα Μάρτιο, ενώ πέρυσι ήταν θετικό. Όλα τα χρόνια ήταν θετικά ακόµα και την περίοδο των µνηµονίων ο Μάρτιος είχε πάντα
θετικό ισοζύγιο. Το χθεσινό δείχνει ότι υπάρχει ένας πανικός ότι
οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις, τις
οποίες εγώ θεωρώ άδικες, αδικαιολόγητες. Δεν έπρεπε να υπάρξει πανικός, διότι αυτή η κρίση είναι προσωρινού χαρακτήρα
ούτε λουκέτο µπαίνει στις επιχειρήσεις. Ένα διοικητικό µέτρο
αναστολής της λειτουργίας τους είναι.
Και κάνω έκκληση στον επιχειρηµατικό κόσµο, κάνω έκκληση
δια Βήµατος Βουλής να σταµατήσουν αυτές τις ενέργειες, οι
οποίες µπορεί υποτίθεται νοµικά να έχουν έρεισµα να µπορούν
να προβαίνουν σε απολύσεις, όµως, δεν είναι ούτε ηθικά σωστές
ούτε οικονοµικά σωστές ούτε κοινωνικά σωστές, διότι από την
κρίση ή θα βγούµε όλοι µαζί ενωµένοι ή θα ηττηθούµε όλοι.
Η χώρα µας γονατίζει οικονοµικά, όπως και η παγκόσµια οικονοµία, όλες οι χώρες. Έχουµε υποχρέωση στην κρίση αυτή να
συµβάλουµε όλοι, πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι, όλοι θα
συµβάλλουµε και θα βγούµε όλοι µαζί ενωµένοι από αυτή την
κρίση, θα νικήσουµε, θα βγούµε ενωµένοι, γι’ αυτό όλοι πρέπει
να µην βλέπουν τον εαυτό τους, να βλέπουν το εµείς.
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Στις περιπτώσεις τώρα των επιχειρήσεων, οι οποίες έκλεισαν
µε διοικητική εντολή, αναστείλαµε τη λειτουργία τους, δεν σηµαίνει ότι κλείνουν για πάντα. Αυτές οι επιχειρήσεις, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ξανανοίξουν, θα ξανανοίξουν µόλις περάσει η κρίση. Φαίνονται κάποια σηµάδια, ακούµε διάφορα πράγµατα από τους επιστήµονες. Ναι, αυτό, λοιπόν, κάποια στιγµή θα
γίνει. Δεν βάζουµε λουκέτο στις επιχειρήσεις. Την επόµενη µέρα,
καθώς θα κλείσει ο κύκλος της κρίσης, πρέπει όλοι µαζί να είµαστε έτοιµοι, ενωµένοι να ανοίξει το αµορτισέρ της οικονοµίας
µας και πάλι, να σηκωθεί και πάλι και πρέπει να σταθούµε στα
πόδια µας και ως κοινωνία και ως οικονοµία και πάνω από όλα
να είµαστε υγιείς.
Άρα, λοιπόν, το µέτρο το οποίο πήραµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µέτρο του Υπουργείου Εργασίας, περί απαγόρευσης των απολύσεων µόνο στις επιχειρήσεις -και είναι πάρα
πολλές αυτές που αναστείλαµε τη λειτουργία τους µε διοικητική
εντολή- είναι πρωτοφανές και πρωτόγνωρο. Είναι ένα µέτρο, το
οποίο δεν συνάδει µε την λειτουργία µιας κανονικής οικονοµίας,
αλλά δεν είµαστε σε κανονικές συνθήκες.
Δεν πιστεύουµε πότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η απαγόρευση των απολύσεων είναι στοιχείο εξυγίανσης µιας οικονοµίας ή βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της.
Είναι καταστροφικό το να απαγορεύεις τις απολύσεις. Το κάνουµε, όµως, γιατί είµαστε σε ειδικές συνθήκες, δεν πρέπει να
υπάρξει πανικός στον επιχειρηµατικό κόσµο, πρέπει όλοι να λειτουργήσουµε µε σύνεση και είναι αλληλεγγύη. Οι εργαζόµενοι
που βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον των επιχειρήσεων δεν
παίρνουν µισθό, διότι ο εργατικός νόµος λέει ότι από τη στιγµή
που κόβεται µε διοικητική εντολή η λειτουργία της επιχείρησης
δεν πληρώνονται. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει µισθολογικό κόστος,
πρώτον.
Δεύτερον, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εξαγγείλαµε χθες
για όλο αυτό τον πληθυσµό των εργαζοµένων, θα τις καλύψουµε
πλήρως στο ύψος του µισθού που είχαν. Άρα, δεν υπάρχει ούτε
βάρος ασφαλιστικών εισφορών. Άρα, αναρωτιέµαι γιατί ένας επιχειρηµατίας, που του αναστείλαµε προσωρινά την λειτουργία της
επιχείρησης του, να προχωράει σε απολύσεις;
Γι’ αυτό, λοιπόν, αναγκαστήκαµε να πάρουµε αυτό το δύσκολο, το έκτακτο µέτρο το οποίο την επόµενη µέρα της κρίσης
θα ανασταλεί. Δεν µπορεί να λειτουργεί η ελεύθερη οικονοµία,
µια οικονοµία που πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον αναπτυξιακό, όπως όλες οι άλλες χώρες, σε περιβάλλον που να απαγορεύονται οι απολύσεις. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, το κάνουµε
όµως για να αντιµετωπίσουµε αυτή την περίοδο την κρίση.
Για τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία,
υπάρχουν µια σειρά από µέτρα, τα οποία είναι ευεργετικά, είναι
καλά, είναι µέτρα τα οποία αναστέλλουν την καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε έναν δευτερεύοντα χρόνο, τρεις µήνες και τέσσερις µήνες µετά φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Είναι µέτρα τα οποία θα έρθουν µε χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα ανακοινωθούν από το
Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα υπάρξει και τρίτη δέσµη µέτρων σύµφωνα µε τις εξελίξεις. Είναι µέτρα που αφορούν τα ενοίκια των
επιχειρήσεων, των εργαζοµένων. Δηλαδή, η Κυβέρνηση έχει τρέξει µε ταχύτητα πολύ πιο µπροστά από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της κρίσης.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να διεκδικούµε το τέλειο, είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συµβαίνει, λέµε
όµως ότι ως χώρα, ως Κυβέρνηση όλοι µαζί προσπαθούµε.
Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πλευρές της Βουλής για
την υπεύθυνη στάση που έχουν κρατήσει απέναντι σε αυτό το
ζήτηµα πέρα από τις θέσεις και προτάσεις που κάνει η κάθε
πλευρά. Αυτονόητο είναι η κάθε πολιτική οµάδα να δίνει ένα δικό
της κατάλογο προτεραιοτήτων, σεβαστό απόλυτα, έτσι λειτουργεί η δηµοκρατία και πολλές φορές ακούµε και κάποια από αυτά
και συµµορφωνόµαστε, γιατί σίγουρα δεν µπορεί να τα ξέρει κανένας όλα µέσα σε µια ταχύτητα που κινείσαι.
Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό και αυτό που είπε ο κ. Λοβέρδος
και η Βουλή που λειτουργεί και οι απόψεις που ακούγονται, γίνεται ζύµωση, ακούµε, αξιολογούµε και προχωράµε. Είναι, λοιπόν,
πολύ σηµαντικό να κρατήσουµε αυτή την οµοψυχία, γιατί αυτή
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την κρίσιµη στιγµή η οµοψυχία και η εθνική ενότητα είναι πάνω
από όλα.
Τώρα θέλω να κλείσω µε το θέµα του ΛΕΠΕΤΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα του ΛΕΠΕΤΕ είναι ένα πρόβληµα
πολλών ετών. Το ΛΕΠΕΤΕ µε την επωνυµία «Λογαριασµός Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος» είναι
ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, ιδιαίτερα σοβαρό.
Θα ήθελα να ακούσετε τώρα µερικά πράγµατα, τα οποία δεν
γνωρίζει η Βουλή, θα τα κάνω σήµερα γνωστά και βάσει των
οποίων πλέον απαντώ ευθέως στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ που µε ρώτησε ευθέως τι κάνουµε σήµερα µε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ.
Απαντώ. Με την τροπολογία που καταθέτουµε σήµερα στη
Βουλή η Κυβέρνηση σώζουµε µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σώζουµε τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, που θα πάρουν το ΛΕΠΕΤΕ, σώζουµε τους εργαζόµενους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σώζουµε και τους καταθέτες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και σώσουµε και την
εθνική, τη δηµοσιονοµική ισορροπία της χώρας.
Και εξηγούµαι. Το ΛΕΠΕΤΕ, το κλειστό επικουρικό ταµείο των
συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί πρόβληµα πολλών
ετών. Το ταµείο είχε µεγάλα οικονοµικά ελλείµατα για πάνω από
µια δεκαετία και πλέον. Γιατί; Γιατί από το 2005 και µετά οι νεοεισερχόµενοι εργαζόµενοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
ασφαλίζονται στο δηµόσιο φορέα επικουρικής ασφάλισης και όχι
στο ΛΕΠΕΤΕ. Το ΛΕΠΕΤΕ κατέληξε να στηρίζει περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες συνταξιούχους, ενώ οι εν ενεργεία είναι µόλις έξι
χιλιάδες. Η Εθνική Τράπεζα αναγκάστηκε να χορηγεί δανειακές
διευκολύνσεις για την κάλυψη του ελλείµατος µέχρι και το 2017,
οι οποίες είχαν φτάσει πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο.
Και εδώ έρχοµαι να αποδώσω ευθύνες προς την προηγούµενη
κυβέρνηση, προς την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Δεν θα αναφερθώ σε ονόµατα. Υπάρχουν υπογραφές για τα κείµενα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, παραµονή εκλογών έβαλε βόµβα στα θεµέλια της εθνικής µας οικονοµίας, µε αυτή τη διάταξη που έφερε, µε τη διάταξη του ΛΕΠΕΤΕ. Τη ναρκοθέτησε προεκλογικά για να χειραγωγήσει τις ψήφους αυτών των δεκαοκτώ χιλιάδων συνταξιούχων και των εργαζοµένων που αποµένουν µέσα σε αυτή την περίµετρο του ΛΕΠΕΤΕ, για να εξαγοράσει την ψήφο τους µε µία
λανθασµένη νοµοθετική διάταξη, την οποία βρίσκουµε τώρα
µπροστά µας.
Τις τελευταίες ώρες λειτουργίας της Βουλής πριν από τις
εκλογές, η προηγούµενη κυβέρνηση νοµοθέτησε τον νόµο Πετρόπουλου - ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση του κράτους για την καταβολή επικουρικών συντάξεων.
Ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ - Πετροπούλου είχε πολλά προβλήµατα. Έγινε στο γόνατο, χωρίς την απαραίτητη αναλογιστική µελέτη. Μάλιστα η αναλογιστική µελέτη παρέπεµπε να γίνει µετά το 2024
για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα. Υπέγραφε δηλαδή νοµοθετική διάταξη καταβολής συντάξεων χωρίς να έχει γίνει αναλογιστική µελέτη και το έστελνε µετά το 2024. Καταλαβαίνετε τον κίνδυνο
στον οποίο έβαζε το σύνολο και του ασφαλιστικού και της οικονοµίας, όπως θα ακούσετε πιο κάτω.
Και εδώ είναι το κρίσιµο σηµείο. Είτε από σκοπιµότητα είτε
από άγνοια –θέλω να το ακούσετε αυτό- η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αγνόησε τους κανόνες της EUROSTAT. Να το επαναλάβω.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε από άγνοια είτε από σκοπιµότητα,
παραµονή των εκλογών, αγνόησε τους κανόνες της EUROSTAT,
οδηγώντας σε µεγάλη επιβάρυνση τον κρατικό προϋπολογισµό
για το 2019, στο οποίο θα έπρεπε να εγγραφεί όλο το αναλογιστικό έλλειµµα του ταµείου, θέτοντας σε κίνδυνο το στόχο του
πλεονάσµατος και το στόχο που είχε θέσει η χώρα, των δεσµεύσεων της χώρας.
Έδινε προσωρινή λύση µέχρι το 2024, καθώς µετά προβλεπόταν αναλογιστική µελέτη µε αβέβαια αποτελέσµατα. Έβαζε σε
κίνδυνο τη φερεγγυότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
δηλαδή τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους της σηµερινής
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και τους καταθέτες της Εθνικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τράπεζας της Ελλάδος, κάπως καθιστούσε αβέβαιο το ύψος της
συνεισφοράς της στη λύση.
Με λίγα λόγια, η EUROSTAT, µε απόφαση δυστυχώς -έχω το
έγγραφο το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά και θα παρακαλέσω όλους να το πάρετε- από το 2013 έλεγε σε οδηγία ότι οποιοδήποτε έλλειµµα δηµιουργείται σε µακροχρόνια βάση
ασφαλιστικού, αυτό θα πρέπει να έρχεται ως ενιαίο µέγεθος, στο
ύψος του, στο χρόνο αναφοράς που γίνεται αυτή η δαπάνη. Αυτό
λοιπόν ουσιαστικά τίναζε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Και
αν έπαιρνε πάνω το βάρος αυτού του ελλείµµατος το κράτος, τίναζε την ίδια τη χώρα στον αέρα. Αυτά νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραµονή των εκλογών.
Η σηµερινή τροπολογία δίνει οριστική λύση, γιατί οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ εντάσσονται στο δηµόσιο φορέα οριστικά και ξεκάθαρα, εξασφαλίζοντας την οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των
σηµερινών και µελλοντικών συνταξιούχων.
Στηρίζεται σε αναλογιστική µελέτη, η οποία στο νόµο Πετρόπουλου προβλεπόταν για το 2024. Αυτή εκπονήθηκε ήδη από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα του
δηµόσιου φορέα. Εφαρµόζονται οι ενιαίοι κανόνες που διέπουν
όλους τους ασφαλισµένους του ΕΤΕΑΕΠ, σύµφωνα µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας, άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, δηλαδή δεν γίνεται διάκριση µεταξύ παλαιών και νέων
συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ.
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει τη λύση µε µία ειδική επιπλέον εισφορά 12% πέραν των κανονικών εργοδοτικών εισφορών προς το δηµόσιο φορέα.
Κλείνω µε το εξής. Η διασφάλιση των συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠΕΤΕ - ΕΘΝΑΚ γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο
πλέον ούτε ο κρατικός προϋπολογισµός ούτε η φερεγγυότητα
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό πρόβληµα, η Κυβέρνηση µε ευθύνη και χωρίς λαϊκισµό παίρνει µία υπεύθυνη στάση και δίνει
λύση, ισορροπηµένη, δίκαιη, µελετηµένη και κυρίως µόνιµη για
το πρόβληµα του ΛΕΠΕΤΕ. Η τροπολογία που φέρνουµε διασφαλίζει τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, τους εργαζόµενους της Εθνικής Τράπεζας, τη φερεγγυότητα της Εθνικής
Τράπεζας και τη δηµοσιονοµική σταθερότητα της χώρας µας. Γι’
αυτό καλώ όλες και όλους να ψηφίσετε την τροπολογία που ΛΕΠΕΤΕ. Είναι µία πολύ σηµαντική τροπολογία µε πολύ βαριά ευθύνη για όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(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)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να ρωτήσω για
την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριοι συνάδελφοι, απλώς να µην προχωρήσουµε µετά σε περαιτέρω κουβέντα και συζήτηση.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ήθελα τον λόγο επειδή έθεσα το θέµα της τροπολογίας και µου απήντησε ο κ. Υπουργός. Έκανε προσωπική αναφορά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν ήταν προσωπική µε την έννοια…Ρητορικό ήταν.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αλίµονο, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία σηµεία θέλω να θίξω. Πρώτον, ξέρουµε πολύ καλά, κύριε
Υπουργέ, τη διαφορά µεταξύ οδηγίας και κανονισµού. Δεν χρει-
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άζεται να µας κάνετε µαθήµατα και υποδείξεις. Ο κανονισµός
είναι αυτό που είπατε, αλλά όχι η οδηγία. Η οδηγία, όπως αυτή
που σήµερα ψηφίζουµε, θέτει ένα ελάχιστο, το οποίο προσαρµόζεται µε βάση τις ανάγκες και τις κρίσεις για κάθε χώρα. Άρα,
λοιπόν µην µας κάνετε αυτή τη στιγµή παρατήρηση για τη στάση
µας. Η στάση µας είναι αυτή και µάλιστα είχαµε ετοιµάσει ένα
σχετικό προσχέδιο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να
υιοθετηθεί αυτή η οδηγία µε ένα λίγο διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό
είναι το πρώτο σχόλιο.
Το δεύτερο σχόλιο. Αναφερθήκατε σε σαράντα χιλιάδες απολύσεις και εκφράσατε και τη λύπη σας, µία λύπη και µία στεναχώρια που όλοι έχουµε. Αναρωτηθήκατε όµως, κάνοντας και
έκκληση, γιατί αυτές οι απολύσεις προχωρούν από επιχειρήσεις
που εσείς τώρα, κατά κάποιο τρόπο, έχετε αναγκαστεί να κλείσετε, λόγω της πανδηµίας, µέσω των µέτρων που έχετε λάβει;
Γιατί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας -και αυτό
είναι κάτι που το θέσαµε- ότι αφορά συνολικά το πρόβληµα όλων
των επιχειρήσεων και αυτών που συνεχίζουν και λειτουργούν, οι
οποίες υφίστανται πολύ µεγάλο κόστος, όπως είναι ο τουρισµός,
όπως είναι η εστίαση, όπως είναι µία σειρά από άλλες επιχειρήσεις, όπου εκεί χρειάζονται οριζόντια µέτρα. Και για αυτό τονίσαµε ότι υπάρχει ανεπάρκεια του µέτρου.
Πάµε τώρα στην τροπολογία. Εµείς αυτό που καταλαβαίνουµε
από τη δική σας τοποθέτηση είναι ότι στην ουσία απαλλάσσετε
από το βάρος την Εθνική Τράπεζα και στην πραγµατικότητα το
βάρος έρχεται στον ΕΦΚΑ, στους ασφαλισµένους, άρα στον Έλληνα φορολογούµενο στο τέλος.
Και αν εσείς λέτε ότι ήταν τόσο τραγική η επίπτωση για την
Εθνική Τράπεζα και µάλιστα µας µέµψατε ότι δεν υπήρχε η ανάλογη µελέτη, θέτω και εγώ το ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε και λέω
προς τον κύριο Υπουργό το εξής. Γιατί το φέρετε µε τροπολογία
και τελευταία στιγµή; Γιατί δεν φέρατε εσείς µια δική σας µελέτη;
Είχατε συζήτηση στην επιτροπή. Μπορούσε να συζητηθεί στην
επιτροπή, αφού είναι ένα τόσο σοβαρό θέµα, το οποίο συγκλονίζει τη σταθερότητα της Εθνικής Τράπεζας.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε δεν µας πείθει. Θεωρούµε ότι
το αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή είναι να επιβαρυνθεί ο ΕΦΚΑ και
να απαλλαγεί η Εθνική Τράπεζα, αν δεν µας αποδείξετε µε στοιχεία ότι αυτό ακριβώς που λέτε, ισχύει.
Τίθεται ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω µε αυτό. Ο κ. Σταϊκούρας σήµερα έθεσε θέµα αν θα υπάρχει δυνατότητα, το οποίο
θεωρούµε απαράδεκτο ως δήλωση, τη στιγµή που δεν υπάρχει
κανένα τέτοιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα και εµπόδιο να δοθούν
τα δώρα του Πάσχα. Θεωρούµε ότι είναι λίγο προκλητικό να λέτε
ότι αυτή τη στιγµή η Εθνική Τράπεζα κινδυνεύει επειδή έχει την
υποχρέωση για τρία χρόνια να συνεισφέρει συµπληρωµατικό
ασφαλιστικό πόρο στον ΕΦΚΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αµέσως
µετά, κύριε Μουλκιώτη.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτηση έχει σχέση
µε την τροπολογία. Το νοµοσχέδιο αυτό εκθειάζει επαγγελµατικά
ταµεία. Το ΛΕΠΕΤΕ θα µπορούσε να είναι ένα τέτοιο επαγγελµατικό ταµείο. Αυτή είναι η φύση του και η εξέλιξή του καταδεικνύει
την πορεία των επαγγελµατικών ταµείων, όχι µόνο του ΛΕΠΕΤΕ
και άλλων. Επί της ουσίας τα θύµατα αυτών των επιλογών είναι
οι εργαζόµενοι, οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι του συγκεκριµένου ταµείου.
Η ουσία της ερώτησης ποια είναι, κύριε Υπουργέ; Με τη συγκεκριµένη τροπολογία επιδεινώνεται το καθεστώς, δηλαδή οι επικουρικές συντάξεις που θα έπαιρναν οι ασφαλισµένοι συνταξιούχοι της τράπεζας, σε σχέση µε αυτό που ίσχυε µέχρι σήµερα;
Αυτή είναι η ερώτηση και είναι πολύ καθαρή, αν επιδεινώνεται
αυτό το καθεστώς, πέρα από την περίοδο προσαρµογής, που
λέτε, της προσωπικής διαφοράς µέχρι το 2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε τα επιχειρήµατα τελευταία στιγµή, βεβαίως, γιατί σήµερα κατατέθηκε
η τροπολογία, στην οποία λέτε εσείς ότι σώζεται µια κατάσταση
συγκεκριµένη. Πλην, όµως, πέρα από αυτά που είπατε, δεν αποδεικνύεται κάτι. Είναι γεγονός ότι δεν αποδεικνύεται κάτι, όπως
τα είπατε.
Ένα θέµα είναι ότι οι συντάξεις µειώνονται. Εσείς είπατε, όταν
ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τον e-ΕΦΚΑ, ότι δεν θα υπάρχει
θέµα µείωσης συντάξεων εφεξής. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι συντάξεις µειώνονται. Αυτό αποδεικνύεται.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στη δική
σας τροπολογία και αγνοήσατε πλήρως και δεν είπατε κουβέντα
για την τροπολογία την οποία κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής, µια
πλέον επίκαιρη τροπολογία η οποία βρήκε και συµµάχους και
από τη µείζονα Αντιπολίτευση και αφορά την ένταξη στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα –ποιων;- αυτών οι οποίοι σήµερα
είναι οι εµπροσθοφύλακες πάνω σε αυτό το φοβερό φαινόµενο
της πανδηµίας. Είναι ένα ζήτηµα µείζον.
Τι ζητάµε; Ζητάµε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα των συγκεκριµένων ανθρώπων των οποίων η εργασία
αφορά την πρώτη γραµµή του αγώνα κατά του κορονοϊού. Τι
λέµε; Μιλάµε για τους απασχολούµενους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές, µικροβιολογικά, βιοχηµικά εργαστήρια, υγειονοµικές µονάδες, κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
µονάδες πρόνοιας του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, συµπεριλαµβανοµένων και του «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε
ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια µονάδων του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όπως επίσης για τα πληρώµατα
ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας και τους
απασχολούµενους στις δηµόσιες δοµές στις περιπτώσεις των
τραυµατιοφορέων, µαιών, επισκεπτών, ακτινολόγων εργαστηρίων, θεραπευτών ψυχιατρικών κλινικών, φυσιοθεραπευτών
ΜΕΘ, καθώς και εργαζοµένων στις τεχνικές υπηρεσίες των
δοµών. Δεν λέµε τίποτα άλλο. Λέµε την ένταξη και τη χορήγηση,
βέβαια, του αντίστοιχου επιδόµατος. Αυτό το αγνοήσατε, δεν είπατε τίποτα. Γιατί σε αυτή τη φάση, όταν καταβάλλουµε τόσα
και τόσα, γιατί να µην γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία για αυτές
τις συγκεκριµένες κατηγορίες;
Βλέπω δύο µέτρα και δύο σταθµά σε σχέση µε τις τροπολογίες. Συζητάτε και θέλετε, βεβαίως, η δική σας τροπολογία να
ψηφιστεί, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι µε δεδοµένο ότι φέρνετε
µείωση και των συντάξεων και µε δεδοµένο επίσης ότι αγνοείτε
και δεν θέλετε καν να φέρετε σε ψηφοφορία την τροπολογία και
να δεχθείτε την τροπολογία του Κινήµατος Αλλαγής, να λάβουµε
την αντίστοιχη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, της
τροπολογίας και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα δύο άρθρα, µία τροπολογία, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, το ακροτελεύτιο
άρθρο, την τροπολογία, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εφόσον
έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 14ης Δεκεµβρίου 2016 για τις δραστηριότητες..Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π) και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
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Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 240/31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την
εποπτεία των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του και έχει ως
εξής:
«Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 14ης Δεκεµβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου ενσωµατώνονται στην
ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε Ιδρύµατα Επαγγελµατικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.), των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ηµεδαπή ή σε κράτος - µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται:
α. σε ιδρύµατα - φορείς της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους εφαρµόζονται οι Κανονισµοί (ΕΚ) µε αριθ.
883/2004 και (ΕΚ) µε αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και σε επαγγελµατικά ταµεία
υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση
της υποχρεωτικής εκ του νόµου επικουρικής ασφάλισης,
β. σε ιδρύµατα που εµπίπτουν στις Οδηγίες 2009/65/ΕΚ,
2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία,
γ. σε ιδρύµατα που λειτουργούν σε διανεµητική βάση,
δ. σε ιδρύµατα όπου οι υπάλληλοι της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης δεν έχουν εκ του νόµου δικαιώµατα στα οφέλη και
όπου η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση µπορεί να αποδεσµεύσει σε
οποιαδήποτε στιγµή τα στοιχεία του ενεργητικού και να µην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή
των συνταξιοδοτικών παροχών,
ε. στις επιχειρήσεις οι οποίες για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους προσφεύγουν στη σύσταση αποθεµατικών στον ισολογισµό.
Άρθρο 3
Εφαρµογή σε Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται επίσης καθεστώτα υποχρεωτικής
συνταξιοδότησης συνδεόµενα µε την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που εµπίπτουν
στους Κανονισµούς (ΕΚ) µε αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) µε αριθ.
987/2009, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όσον αφορά
τις µη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον τοµέα της επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση των στοιχείων του παθητικού και των αντίστοιχων στοιχείων
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του ενεργητικού γίνεται χωριστά και δεν είναι δυνατή η µεταφορά τους στα συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα
οποία θεωρούνται ως καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.
Άρθρο 4
Μικρά Ι.Ε.Σ.Π. και καθεστώτα εκ του νόµου
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα άρθρα 31 έως 34 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στα
Ι.Ε.Σ.Π. µε λιγότερα από 100 µέλη, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν εκτός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 7 του
ν.3029/2002 (Α’ 160). Εάν λειτουργούν Ι.Ε.Σ.Π. στα οποία η επαγγελµατική συνταξιοδοτική παροχή έχει θεσπιστεί µε νόµο βάσει
του εθνικού δικαίου και τυγχάνει της εγγύησης δηµόσιας αρχής,
εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως 7, το άρθρο 18 και τα άρθρα 31
έως 34.
Άρθρο 5
Ορισµοί
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως:
1. α. «Ίδρυµα Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών»,
εφεξής Ι.Ε.Σ.Π.: το ίδρυµα το οποίο λειτουργεί, ανεξαρτήτως της
νοµικής του µορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελµατική ένωση, µε στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές
στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας µε βάση συµφωνία ή σύµβαση η οποία έχει συναφθεί:
αα. µεµονωµένα ή συλλογικά µεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζοµένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή
αβ. µε ελεύθερους επαγγελµατίες, µεµονωµένα ή συλλογικά,
κατά το δίκαιο του κράτους - µέλους καταγωγής και του κράτους
- µέλους υποδοχής
και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται
άµεσα µε τον ανωτέρω στόχο.
β. «Ιδρύµατα Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης», εφεξής Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.: τα
Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία ιδρύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), όπως ισχύει.
2. «Συνταξιοδοτικό καθεστώς»: η σύµβαση, η συµφωνία, το έγγραφο καταπιστεύµατος (trust deed) και οι κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό
ποιούς όρους.
3.«Χρηµατοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή
άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαµβάνει ή απαρτίζεται
από ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελεύθερου επαγγελµατία ή
οποιουδήποτε συνδυασµού αυτών, και προσφέρει συνταξιοδοτικό καθεστώς ή καταβάλλει εισφορές σε Ι.Ε.Σ.Π..
4.«Συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές που καταβάλλονται
µε γνώµονα τη συνταξιοδότηση ή την αναµονή για τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι συµπληρωµατικές των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών και παρέχονται επικουρικά, υπό µορφή
πληρωµών σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ή παύσης της
απασχόλησης, ή υπό µορφή καταβολής ενισχύσεων ή παροχής
υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειµένου να διευκολύνεται η οικονοµική ασφάλεια κατά τη σύνταξη,
οι παροχές αυτές µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή πληρωµών
εφ' όρου ζωής, πληρωµών για προσωρινό χρονικό διάστηµα,
εφάπαξ ποσού ή οιουδήποτε συνδυασµού αυτών.
5. «Μέλος»: το άτοµο, εκτός του δικαιούχου ή ενός υποψήφιου
µέλους, του οποίου οι παρελθούσες ή τρέχουσες επαγγελµατικές δραστηριότητες του δίνουν ή θα του δώσουν το δικαίωµα σε
συνταξιοδοτικές παροχές σύµφωνα µε τις προβλέψεις συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
6. «Δικαιούχος»: το άτοµο το οποίο εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές.
7. «Υποψήφιο µέλος»: το άτοµο που πληροί τις προϋποθέσεις
για να ενταχθεί σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.
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8. «Αρµόδια αρχή»: οι εθνικές αρχές, οι οποίες σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία είναι αρµόδιες για την άσκηση των καθηκόντων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Αρµόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
9. «Βιοµετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται µε θάνατο, ανικανότητα και µακροζωία.
10. «Κράτος - µέλος καταγωγής»: το κράτος - µέλος στο οποίο
έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π. και στο οποίο βρίσκεται
το κύριο διοικητικό του κατάστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 8.
11. «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις σχέσεις µεταξύ
χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και µελών ή δικαιούχων.
12. «Μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο µεταφέρει, πλήρως
ή εν µέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναµο χρηµατικό ποσό, σε Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος - µέλος.
13. «Παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο παραλαµβάνει,
πλήρως ή εν µέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά
αποθεµατικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία
ενεργητικού ή ισοδύναµο χρηµατικό ποσό, από Ι.Ε.Σ.Π. που έχει
καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος - µέλος.
14. «Ρυθµιζόµενη αγορά»: ρυθµιζόµενη αγορά όπως ορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 21 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
15. «Πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης» ή «ΠΜΔ»: ο
πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης ή ΠΜΔ όπως ορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 22 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
16.«Μηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης» ή «ΜΟΔ»:
ο µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης ή ΜΟΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 23 της Οδηγίας 2014/
65/ΕΕ.
17. «Σταθερό µέσο»: µέσο το οποίο παρέχει σε µέλος ή δικαιούχο τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά στο συγκεκριµένο µέλος ή στον συγκεκριµένο
δικαιούχο, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέξει σε αυτές
µελλοντικά και επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς
που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την
ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών.
18. «Βασική λειτουργία»: στο πλαίσιο ενός συστήµατος διακυβέρνησης, η ικανότητα ανάληψης πρακτικών καθηκόντων, η
οποία περιλαµβάνει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και την αναλογιστική λειτουργία.
19. «Διασυνοριακή δραστηριότητα»: η διαχείριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο η σχέση µεταξύ της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και των ενδιαφεροµένων µελών και δικαιούχων,
διέπεται από τη σχετική µε τον τοµέα των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων κοινωνική και εργατική νοµοθεσία,
άλλου κράτους - µέλους από το κράτος - µέλος καταγωγής.
Άρθρο 6
Δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1.Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. υποχρεούνται να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται µε συνταξιοδοτικές
παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.
2.Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. λαµβάνουν υπόψη τον στόχο της διασφάλισης της δίκαιης κατανοµής κινδύνων και οφελών µεταξύ γενεών στις δραστηριότητές τους.
Άρθρο 7
Νοµικός διαχωρισµός µεταξύ χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων και Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ιδρύονται ως ξεχωριστή νοµική οντότητα

από τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση, ώστε σε περίπτωση πτώχευσης της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης να διαφυλάσσονται
τα περιουσιακά στοιχεία των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προς διαφύλαξη των
συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων.
Άρθρο 8
Έγκριση και καταχώριση
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π., του οποίου το κύριο διοικητικό κατάστηµα
είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, εγκρίνεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρείται Μητρώο στο οποίο
καταχωρίζονται τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. τα οποία έχουν εγκριθεί στην
Ελλάδα.
Ο τόπος του κύριου διοικητικού καταστήµατος παραπέµπει
στον τόπο στον οποίο λαµβάνονται οι κύριες στρατηγικές αποφάσεις ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
2. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 10, στο µητρώο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζονται και τα
κράτη µέλη της ΕΕ, στα οποία το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ασκεί τη δραστηριότητα αυτή.
3. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).
Άρθρο 9
Απαιτήσεις για τη λειτουργία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. υποχρεούται να:
α. εφαρµόζει τους θεσπισµένους κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία κάθε συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β. διασφαλίζει ότι η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση είναι δεσµευµένη ως προς την τακτική χρηµατοδότηση εφόσον εγγυάται την
πληρωµή συνταξιοδοτικών παροχών.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., λαµβάνοντας υπόψη το εύρος των συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από το εθνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, δύνανται να παρέχουν στα µέλη
πρόσθετες παροχές, όπως η επιλογή για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται µε µακροζωία και αναπηρία, παροχή για επιζώντα µέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή των
καταβληθεισών εισφορών, έπειτα από συµφωνία εργοδοτών και
εργαζοµένων ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους.
Άρθρο 10
Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας σε θέµατα οργάνωσης της επαγγελµατικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής συµµετοχής σε
αυτή και των αποτελεσµάτων των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, επιτρέπεται σε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. η άσκηση διασυνοριακής
δραστηριότητας. Επίσης, επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια να χρηµατοδοτούν Ι.Ε.Σ.Π. τα
οποία προτίθενται να ασκήσουν ή ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα.
2. Προκειµένου το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να ασκήσει διασυνοριακή
δραστηριότητα και να δεχθεί χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσα επιχείρηση απαιτείται προηγούµενη έγκριση από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία παρέχεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. γνωστοποιεί την πρόθεσή του να ασκήσει
διασυνοριακή δραστηριότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν τις ακόλουθες
πληροφορίες όταν προβαίνουν στη γνωστοποίηση:
α. το όνοµα του κράτους - µέλους ή των κρατών - µελών υπο-
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δοχής που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, από τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση,
β. την επωνυµία και τον τόπο εγκατάστασης του κύριου διοικητικού καταστήµατος της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης,
γ. τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος
που θα διαχειριστεί το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. για λογαριασµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.
4. Όταν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ειδοποιηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, και εφόσον µετά από
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση περί του
ότι η διοικητική δοµή ή η οικονοµική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. ή η φήµη ή τα επαγγελµατικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του δεν είναι συµβατά µε την επιδιωκόµενη διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εντός τριµήνου αφότου λάβει όλες τις πληροφορίες
της παραγράφου 3, τις ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής και ενηµερώνει αρµοδίως το Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α..
Η αιτιολογηµένη απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή όλων των
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5. Εάν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν
κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής,
γνωστοποιεί τους λόγους της ενέργειας αυτής στο σχετικό
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη τους. Η µη
κοινοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στο δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα
υπόκεινται στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων
35 έως 43, οι οποίες επιβάλλονται από το κράτος - µέλος υποδοχής σε σχέση µε τα υποψήφια µέλη, τα µέλη και τους δικαιούχους τους οποίους αφορά η εν λόγω διασυνοριακή δραστηριότητα.
7. Πριν ένα Ι.Ε.Σ.Π. αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός έξι (6) εβδοµάδων από την παραλαβή των
πληροφοριών της παραγράφου 3, ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του κράτους καταγωγής για τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής
και εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επαγγελµατική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 35 έως 43, οι οποίες ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στο
Ι.Ε.Σ.Π..
8. Μόλις το Ι.Ε.Σ.Π. λάβει την ανακοίνωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία διαβίβασης της ανακοίνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 7
από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, το
Ι.Ε.Σ.Π. µπορεί να αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής
και εργατικής νοµοθεσίας στον τοµέα της επαγγελµατικής ασφάλισης και µε τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.
9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής για
κάθε σηµαντική µεταβολή των διατάξεων της εθνικής εργατικής
και κοινωνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της επαγγελµατικής
ασφάλισης, η οποία µπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος, κατά το µέρος που αφορά στη
διασυνοριακή δραστηριότητα, και για κάθε σηµαντική µεταβολή
των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών εθνικής νοµοθεσίας
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες
στο Ι.Ε.Σ.Π..
10. Το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην
Ελλάδα υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από την κατά περίπτωση
αρµόδια αρχή όσον αφορά τη συµµόρφωση των δραστηριοτή-
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των του µε τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας σχετικά µε την επαγγελµατική ασφάλιση, και µε τις
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Εφόσον κατά την εποπτεία αυτή διαπιστωθεί παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων του Ι.Ε.Σ.Π, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής. Η αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής λαµβάνει, σε συντονισµό
µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ι.Ε.Σ.Π. θα παύσει τη
διαπιστωθείσα παράβαση.
11. Εάν, παρά την εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους
- µέλους καταγωγής λήψη µέτρων ή ελλείψει κατάλληλων µέτρων στο κράτος - µέλος καταγωγής, το Ι.Ε.Σ.Π. εξακολουθεί να
παραβιάζει τις εφαρµοστέες διατάξεις της εθνικής κοινωνικής
και εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επαγγελµατική ασφάλιση ή τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 7, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να
προληφθούν ή να τιµωρηθούν περαιτέρω παραβάσεις και, εάν
είναι απολύτως αναγκαίο, απαγορεύει στο Ι.Ε.Σ.Π. να λειτουργεί
στην Ελλάδα για λογαριασµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.
Άρθρο 11
Διασυνοριακές µεταφορές
(Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. µπορούν να µεταφέρουν, πλήρως ή εν
µέρει, το παθητικό και τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναµο χρηµατικό ποσό, σε παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π..
2. Το κόστος της µεταφοράς δεν το επωµίζονται τα υπόλοιπα
µέλη και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του µεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α., ούτε τα µέλη και οι δικαιούχοι του παραλαµβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π..
3. Η µεταφορά υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση από:
α.την πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων µελών και την πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, από την
πλειοψηφία των εκπροσώπων τους. Η πλειοψηφία καθορίζεται
σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.. Οι
πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της µεταφοράς τίθενται στη
διάθεση των ενδιαφερόµενων µελών και δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τους έγκαιρα από το µεταφέρον
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. πριν από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, και
β. τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση, κατά περίπτωση.
4. Η µεταφορά, πλήρως ή εν µέρει, του παθητικού, των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς
και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού ή ισοδύναµου
χρηµατικού ποσού, µεταξύ µεταφέροντος και παραλαµβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π. υπόκειται σε έγκριση από την αρµόδια αρχή του κράτους
- µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., αφού ληφθεί προηγουµένως η έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους καταγωγής του µεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.. Η αίτηση
έγκρισης της µεταφοράς υποβάλλεται από το παραλαµβάνον
Ι.Ε.Σ.Π. στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει την έγκριση
και γνωστοποιεί την απόφασή της στο παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π
εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή της αίτησης.
5. Η αίτηση για την έγκριση της µεταφοράς που αναφέρεται
στην παράγραφο 4 περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. έγγραφη συµφωνία µεταξύ του µεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. και του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., στην οποία περιγράφονται οι όροι της µεταφοράς,
β. περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συνταξιοδοτι-
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κού καθεστώτος,
γ. περιγραφή των προς µεταφορά στοιχείων παθητικού ή τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, καθώς και αντίστοιχων στοιχείων
ενεργητικού ή ισοδύναµου χρηµατικού ποσού,
δ.τις επωνυµίες και τους τόπους των κύριων διοικητικών καταστηµάτων του µεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και τα κράτη - µέλη στα οποία είναι καταχωρισµένο ή εγκεκριµένο κάθε Ι.Ε.Σ.Π.,
ε. τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό κατάστηµα της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και την επωνυµία της
χρηµατοδοτούσας επιχείρησης,
στ. αποδεικτικά στοιχεία της προηγούµενης έγκρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
ζ. κατά περίπτωση, τα ονόµατα των κρατών - µελών των
οποίων η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα εφαρµόζεται στο οικείο
συνταξιοδοτικό καθεστώς.
6. Η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. διαβιβάζει την αίτηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 4 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, χωρίς καθυστέρηση µετά την παραλαβή της.
7. Η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. αξιολογεί µόνο εάν:
α. όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5
έχουν παρασχεθεί από το παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π.,
β. η διοικητική δοµή, η οικονοµική κατάσταση του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και η φήµη ή τα επαγγελµατικά προσόντα ή η
πείρα των διαχειριστών του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. είναι συµβατά µε την προτεινόµενη µεταφορά,
γ. τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και το µεταφερόµενο µέρος
του καθεστώτος προστατεύονται επαρκώς κατά τη µεταφορά και
µετά από αυτήν,
δ .οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. τυγχάνουν πλήρους χρηµατοδότησης κατά την
ηµεροµηνία της µεταφοράς, όταν η µεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, και
ε. τα στοιχεία ενεργητικού που πρόκειται να µεταφερθούν
είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) και άλλες υποχρεώσεις
και δικαιώµατα προς µεταφορά, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες
διατάξεις στο κράτος - µέλος καταγωγής του παραλαµβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π..
8. Η αρµόδια αρχή του µεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.–Τ.Ε.Α., προκειµένου να χορηγηθεί η έγκριση µεταφοράς αξιολογεί, κατά αρµοδιότητα, µόνο εάν:
α. στην περίπτωση µερικής µεταφοράς στοιχείων παθητικού,
τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, καθώς και αντίστοιχων στοιχείων
ενεργητικού ή ισοδύναµου χρηµατικού ποσού του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µελών
και των δικαιούχων του υπόλοιπου µέρους του καθεστώτος είναι
επαρκώς προστατευµένα,
β. τα ατοµικά δικαιώµατα των µελών και των δικαιούχων είναι
τουλάχιστον τα ίδια µετά τη µεταφορά,
γ. τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που πρόκειται να µεταφερθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις
(τεχνικά αποθεµατικά) και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα
προς µεταφορά, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις.
9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 8, εντός οκτώ (8) εβδοµάδων από την παραλαβή της
αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6, προκειµένου να
δώσει τη δυνατότητα στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να λάβει απόφαση
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
10. Όταν η έγκριση δεν χορηγείται, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. παρέχει
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τους λόγους αυτής της άρνησης χορήγησης εντός της περιόδου
των τριών µηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Η εν λόγω
άρνηση, ή η παράλειψη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να ενεργήσει,
υπόκεινται στο δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων
του κράτους µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..
11. Η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ενηµερώνει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την απόφαση που αναφέρεται στην
παράγραφο 4, εντός δύο εβδοµάδων από τη λήψη της απόφασης.
Όταν η µεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα,
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενηµερώνει
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. για τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και
εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επαγγελµατική ασφάλιση,
οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 35 έως 43, οι οποίες
ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η γνωστοποίηση
αυτή διενεργείται εντός επιπλέον τεσσάρων (4) εβδοµάδων.
Η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο
παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π. εντός µιας εβδοµάδας από την παραλαβή
τους.
12. Με τη λήψη της απόφασης χορήγησης έγκρισης, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόµενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 προθεσµία διαβίβασης της πληροφορίας για την απόφαση από την αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π., το παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π. µπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς.
13. Στην περίπτωση διαφωνίας σχετικά µε τη διαδικασία ή το
περιεχόµενο µιας ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή της αρµόδιας
αρχής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., περιλαµβανοµένης της
απόφασης για έγκριση ή απόρριψη µιας διασυνοριακής µεταφοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) µπορεί να αναλάβει µη δεσµευτικό ρόλο
µεσολαβητή σύµφωνα µε το άρθρο 31 δεύτερο εδάφιο στοιχείο
γ) του Κανονισµού (ΕΕ) µε αριθµ. 1094/2010, κατόπιν αιτήµατος
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους καταγωγής του παραλαµβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ή µε δική της πρωτοβουλία.
14. Εάν το παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π. ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10
και 11 του άρθρου 10.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-T.E.A. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την υποβολή της
αίτησης για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής µεταφοράς, ο τρόπος εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π. που
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ηµεδαπή, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων
10 και 11.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Τεχνικές προβλέψεις (Τεχνικά αποθεµατικά)
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελµατικά
συνταξιοδοτικά καθεστώτα σχηµατίζουν, ανά πάσα στιγµή, για
το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους, επαρκές
ύψος υποχρεώσεων που αντιστοιχεί στις οικονοµικές δεσµεύσεις
που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό τους µε τις υφιστάµενες
συµβάσεις συνταξιοδότησης.
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2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελµατικά
συνταξιοδοτικά καθεστώτα, όταν παρέχουν κάλυψη κατά των
βιοµετρικών κινδύνων ή εγγυώνται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριµένο ύψος παροχών, σχηµατίζουν
επαρκείς τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) όσον
αφορά το σύνολο αυτών των καθεστώτων.
3. Ο υπολογισµός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Επιτρέπεται ο υπολογισµός ανά τριετία, εάν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. χορηγήσει στα µέλη και
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή βεβαίωση ή έκθεση σχετικά µε
τις αναπροσαρµογές κατά το µεσοδιάστηµα. Η βεβαίωση ή η έκθεση αντανακλά την αναπροσαρµοσµένη εξέλιξη των τεχνικών
προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) και τις µεταβολές των καλυπτόµενων κινδύνων.
4. Ο υπολογισµός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή επί τη
βάσει αναλογιστικών µεθόδων αναγνωρισµένων από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:
α. το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεµατικών υπολογίζεται
µε επαρκώς συνετή αναλογιστική αποτίµηση, λαµβανοµένων
υπόψη όλων των υποχρεώσεων παροχών και εισφορών σύµφωνα
µε τους συνταξιοδοτικούς διακανονισµούς του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
Το ποσό αυτό πρέπει αφενός να επαρκεί για να εξακολουθήσουν
να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις και λοιπές
παροχές, αφετέρου δε να αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα σωρευµένα δικαιώµατα των µελών επί των
συνταξιοδοτικών παροχών. Οι οικονοµικές και αναλογιστικές
υποθέσεις που επιλέγονται για την εκτίµηση των υποχρεώσεων
επιλέγονται επίσης µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη, όπου αρµόζει, κατάλληλο περιθώριο ανεπιθύµητων αποκλίσεων,
β. τα µέγιστα χρησιµοποιούµενα επιτόκια επιλέγονται επίσης
µε σύνεση και ορίζονται σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες του
κράτους - µέλους καταγωγής. Τα εν λόγω επιτόκια καθορίζονται
λαµβάνοντας υπόψη:
βα. την απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού
του Ι.Ε.Σ.Π. και τις προβλεπόµενες µελλοντικές αποδόσεις των
επενδύσεων,
ββ. τις αποδόσεις των αγορών υψηλής ποιότητας οµολόγων,
κρατικών οµολόγων, οµολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας, οµολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας, ή
βγ. συνδυασµό των υποπεριπτώσεων βα και ββ,
γ .οι βιοµετρικοί πίνακες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές, έχοντας υπόψη τα βασικά
χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων, αλλά και
των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναµενόµενες
αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους,
δ. η µέθοδος και η βάση υπολογισµού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) γενικά είναι σταθερή από το ένα
οικονοµικό έτος στο άλλο. Είναι, όµως, δυνατόν να δικαιολογούνται αλλαγές λόγω µεταβολής των νοµικών, δηµογραφικών ή οικονοµικών δεδοµένων, επί των οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις
εργασίας.
5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, µπορεί να επιβάλει πρόσθετες
και λεπτοµερέστερες απαιτήσεις καθόσον αφορά τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), προκειµένου να εξασφαλισθούν αρκούντως τα συµφέροντα των µελών
και των δικαιούχων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) και ιδίως τις αποδεκτές µεθόδους
αποτίµησης, τα µέγιστα χρησιµοποιούµενα επιτόκια και τις λοιπές παραδοχές.
Άρθρο 13
Χρηµατοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών)
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
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1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. έχουν ανά πάσα στιγµή περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) που απαιτούνται για το
σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους.
2. Όταν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά
στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), καταρτίζει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαµψης µε χρονοδιάγραµµα, ώστε να πληρούνται εκ νέου οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το σχέδιο αυτό υπόκειται
στους ακόλουθους όρους:
α. το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. καταρτίζει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό
σχέδιο, προκειµένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο
απαιτούµενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τις
τεχνικές του προβλέψεις (τεχνικά του αποθεµατικά). Το σχέδιο
ανακοινώνεται στα µέλη ή, όπου προβλέπεται, στους εκπροσώπους τους και υποβάλλεται προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή,
β. στην κατάρτιση του σχεδίου λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση του συγκεκριµένου Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και ιδίως η διάρθρωση
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το διάγραµµα κινδύνων, το σχέδιο ρευστότητας, το διάγραµµα της ηλικίας των
µελών που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό
έναρξη συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για τα
οποία το σύστηµα χρηµατοδότησης µεταβάλλεται από µηδενικό
ή µερικό σε ολικό,
γ. εάν το συνταξιοδοτικό καθεστώς εκκαθαριστεί κατά το διάστηµα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθορίζει διαδικασία µεταβίβασης των
στοιχείων του ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού του εν λόγω καθεστώτος σε άλλο Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., ή
άλλον κατάλληλο φορέα. Η εν λόγω διαδικασία κοινοποιείται
στην αρµόδια αρχή και µια γενική περιγραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των µελών ή, όπου αρµόζει, των αντιπροσώπων τους σύµφωνα µε την αρχή της εµπιστευτικότητας.
3. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) τυγχάνουν ανά πάσα στιγµή πλήρους χρηµατοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων
συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επεµβαίνει ταχέως και
απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να καταρτίσει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα και να τα εφαρµόσει χωρίς καθυστέρηση, ώστε τα
µέλη και οι δικαιούχοι να προστατεύονται επαρκώς.
Άρθρο 14
Ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά
καθεστώτα, όταν αναλαµβάνουν τα ίδια, αντί της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, την ευθύνη για την κάλυψη βιοµετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισµένη απόδοση των επενδύσεων ή ορισµένο
ύψος παροχών, έχουν σε µόνιµη βάση, πέραν των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), συµπληρωµατικά περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. Το ύψος
των συµπληρωµατικών αυτών στοιχείων είναι ανάλογο µε τον κίνδυνο και µε το χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχεί στο πλήρες φάσµα των διαχειριζόµενων συνταξιοδοτικών
καθεστώτων. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την κάλυψη του προβλέψιµου παθητικού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο
ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ των αναµενόµενων και των πραγµατικών δαπανών και κερδών.
2. Για τον υπολογισµό του ελάχιστου ύψους πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού, εφαρµόζονται οι κανόνες που καθορίζονται
στα άρθρα 15, 16 και 17.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για το ύψος και την κάλυψη των ρυθµιστικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τεχνικά ζητήµατα των άρθρων 15, 16 και 17 του
παρόντος νόµου.
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Άρθρο 15
Διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 διαθέτουν σε διαρκή βάση επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, τουλάχιστον
ίσο προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου,
προκειµένου να εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα
των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.
2. Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από τα
στοιχεία ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. µετά την αφαίρεση κάθε
προβλεπτής υποχρέωσης και κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου, συµπεριλαµβανοµένων:
α. του καταβληθέντος τµήµατος του µετοχικού κεφαλαίου, ή,
στην περίπτωση Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που έχουν τη µορφή αλληλασφαλιστικής επιχείρησης, του πραγµατικού αρχικού κεφαλαίου
συν τυχόν λογαριασµούς µελών της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
αα. το καταστατικό πρέπει να ορίζει ότι από τους λογαριασµούς αυτούς µπορούν να γίνονται πληρωµές στα µέλη της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης µόνον εφόσον αυτό δεν προκαλεί
πτώση του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας κάτω από το
απαιτούµενο επίπεδο ή εάν, µετά τη διάλυση της επιχείρησης,
έχουν εξοφληθεί όλα τα άλλα χρέη της επιχείρησης,
αβ. το καταστατικό πρέπει να ορίζει ότι, όσον αφορά οποιαδήποτε πληρωµή που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αα για άλλους λόγους εκτός από την ατοµική καταγγελία της ιδιότητας
του µέλους της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ειδοποιείται τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν και
µπορεί µέσα στο διάστηµα αυτό να απαγορεύσει την πληρωµή,
και
αγ. οι σχετικές καταστατικές διατάξεις µπορούν να τροποποιηθούν µόνον αφού οι αρµόδιες αρχές δηλώσουν ότι δεν έχουν
αντιρρήσεις για την τροποποίηση, υπό την επιφύλαξη των κριτηρίων που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα και αβ,
β. των αποθεµατικών (εκ του νόµου επιβαλλόµενων ή ελεύθερων) που δεν αντιστοιχούν σε ανειληµµένες υποχρεώσεις,
γ. της µεταφοράς του κέρδους ή της ζηµίας, µετά την αφαίρεση των πληρωτέων µερισµάτων και
δ. εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, των αποθεµατοποιηµένων κερδών που εµφανίζονται στον ισολογισµό, τα οποία
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχοµένων ζηµιών και που δεν έχουν διατεθεί προς διανοµή στα µέλη και τους
δικαιούχους.
Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µειώνεται κατά το
ποσό των ιδίων µετοχών που κατέχει άµεσα το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
3. Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µπορεί να απαρτίζουν και:
α. προνοµιούχες σωρευτικές µετοχές και δάνεια µειωµένης
εξασφάλισης µέχρι ποσοστού 50 % του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, του οποίου ποσοστό όχι
µεγαλύτερο από 25%, περιλαµβάνει δάνεια µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης λήξης, ή προνοµιούχες σωρευτικές µετοχές
µε καθορισµένη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν δεσµευτικές συµφωνίες βάσει των οποίων, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης ή οι
προνοµιούχες µετοχές κατατάσσονται µετά τις απαιτήσεις όλων
των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την
εξόφληση όλων των άλλων εκκρεµούντων τη στιγµή εκείνη
χρεών,
β. χρεόγραφα αόριστης διάρκειας και άλλους τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών προνοµιούχων µετοχών εκτός
από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), µέχρι ποσοστού
50 % του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθέσιµου περιθωρίου
φερεγγυότητας ή του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, ανάλογα µε το ποιο είναι µικρότερο, για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων µειωµένης εξασφάλισης που
αναφέρονται στο στοιχείο α), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

βα. δεν πρέπει να ρευστοποιηθούν µε πρωτοβουλία του κοµιστή ή χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
ββ. η σύµβαση έκδοσης πρέπει να παρέχει στο Ι.Ε.Σ.Π. -Τ.Ε.Α.
τη δυνατότητα να αναβάλει την καταβολή των τόκων του δανείου,
βγ. οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. κατατάσσονται εξ ολοκλήρου µετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων
πιστωτών που δεν έχουν µειωµένη εξασφάλιση,
βδ. τα έγγραφα τα σχετικά µε την έκδοση των χρεογράφων
πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των ζηµιών µε το
χρέος και τους µη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και
βε. πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνον τα ποσά τα οποία
έχουν πράγµατι καταβληθεί.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α, τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης πληρούν επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) λαµβάνονται υπόψη µόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγµατι
καταβληθεί,
Ii)για δάνεια µε καθορισµένη λήξη, η αρχική διάρκεια είναι τουλάχιστον πενταετής. Το αργότερο ένα (1) έτος πριν από την ηµεροµηνία εξόφλησης, το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. υποβάλλει προς έγκριση
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή σχέδιο στο οποίο παρουσιάζεται
πώς θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας στο απαιτούµενο επίπεδο κατά τη λήξη, εκτός εάν το
ποσό µέχρι το οποίο το δάνειο µπορεί να συµπεριληφθεί στα συστατικά µέρη του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας µειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη
πριν από την ηµεροµηνία εξόφλησης. Η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή επιτρέπει την πρόωρη εξόφληση αυτών των δανείων, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτηµα από το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. έκδοσης
και το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητάς του δεν µειώνεται
κάτω από το απαιτούµενο επίπεδο,
iii)τα δάνεια µη καθορισµένης λήξης εξοφλούνται µόνο µε πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται πλέον συστατικό µέρος του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας, ή εάν
για την πρόωρη εξόφλησή τους απαιτείται συγκεκριµένα να συµφωνήσει προηγουµένως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ενηµερώνει την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από
την προτεινόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το
διαθέσιµο και το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας τόσο
πριν όσο και µετά την εξόφληση αυτή. Η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή επιτρέπει την εξόφληση µόνο εάν το διαθέσιµο περιθώριο
φερεγγυότητας του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν κινδυνεύει να υποχωρήσει κάτω από το απαιτούµενο επίπεδο,
iv)στη σύµβαση δανείου δεν συµπεριλαµβάνονται ρήτρες που
να ορίζουν ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, εκτός από την εκκαθάριση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν
καταστεί ληξιπρόθεσµη και
v)η δανειακή σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον µετά
από συγκατάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και γνώµη
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
4. Κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προς
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και µετά την έγκρισή της το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µπορεί επίσης να αποτελείται
από:
α. στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος Zillmer,
ή στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µεν, αλλά δεν φτάνει την
επιβάρυνση προσκτήσεως που περιλαµβάνεται µέσα στο ασφάλιστρο, τη διαφορά µεταξύ του µαθηµατικού αποθεµατικού που
δεν έχει υπολογισθεί µε τη µέθοδο Zillmer ή έχει µερικώς υπολογισθεί µε τη µέθοδο αυτή, και ενός µαθηµατικού αποθεµατικού
που έχει υπολογισθεί κατά τη µέθοδο Zillmer µε συντελεστή ίσο
προς την επιβάρυνση προσκτήσεως η οποία περιλαµβάνεται στο
ασφάλιστρο,
β. τα καθαρά λανθάνοντα αποθεµατικά που προκύπτουν από
την εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού, στο µέτρο που τα
καθαρά αυτά λανθάνοντα αποθεµατικά δεν είναι εξαιρετικού χαρακτήρα,
γ. από το ήµισυ του µη καταβληθέντος µετοχικού ή αρχικού
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κεφαλαίου, εφόσον το καταβληθέν τµήµα ισούται µε το 25% του
µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, µέχρι ποσοστού 50% του διαθέσιµου ή του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, ανάλογα µε το ποιο είναι µικρότερο.
Το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση α’ δεν υπερβαίνει
το 3,5% του αθροίσµατος των διαφορών µεταξύ των σχετικών
κεφαλαίων των δραστηριοτήτων του κλάδου ζωής και των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών και των µαθηµατικών αποθεµατικών για το σύνολο των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, στα
οποία είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου Zillmer. Η διαφορά
αυτή µειώνεται κατά το ποσό των µη αποσβεσθέντων εξόδων
προσκτήσεως που έχουν εγγραφεί στο ενεργητικό.
Άρθρο 16
Απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 6, σύµφωνα µε τις
αναληφθείσες υποχρεώσεις.
2. Το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο προς
το άθροισµα των ακόλουθων δύο αποτελεσµάτων:
α. πρώτο αποτέλεσµα:
το 4% των µαθηµατικών προβλέψεων [τα οποία αφορούν τις
εργασίες πρωτασφαλίσεως και τις αποδοχές αντασφαλίσεως
άνευ αφαιρέσεως των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθµητικό λόγο, ο οποίος δεν είναι µικρότερος
του 85%, για την τελευταία οικονοµική χρήση, των συνολικών µαθηµατικών προβλέψεων µετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, προς το µαθηµατικό ποσό των ακαθάριστων
προβλέψεων (αποθεµατικών)].
β. δεύτερο αποτέλεσµα:
για ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται κεφάλαια κινδύνου και δεν είναι αρνητικά, το 0,3% των κεφαλαίων
που έχουν αναληφθεί από το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. πολλαπλασιάζεται
επί τον λόγο, ο οποίος δεν είναι µικρότερος του 50%, για την τελευταία οικονοµική χρήση, του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου
που παραµένει εις βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. µετά τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις και αντεκχωρήσεις, προς το συνολικό κεφάλαιο αντασφάλισης ακαθάριστου κινδύνου χωρίς την αφαίρεση
της αντασφάλισης.
Για τις πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου ανώτατης διάρκειας
τριών (3) ετών, ο λόγος αυτός είναι 0,1 %. Για τις ασφαλίσεις
διάρκειας µεγαλύτερης των τριών (3) και µικρότερης των πέντε
ετών, ο λόγος αυτός είναι 0,15 %.
3. Για τις πρόσθετες ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σηµείο iii) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ,
το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο µε το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας για τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που
καθορίζεται στο άρθρο 17.
4. Για τις εργασίες κεφαλαιοποιήσεως που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σηµείο ii) της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι
ίσο µε το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών που υπολογίζονται
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2.
5. Για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σηµείο i) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο µε το 1% των
στοιχείων ενεργητικού τους.
6. Για τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σηµεία i) και ii) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ και
για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
στοιχείο β) σηµεία iii) έως v) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο µε το άθροισµα των
εξής:
α. εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. αναλαµβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ποσοστό 4 % των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παραγράφου 2,
β. εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν αναλαµβάνει τον επενδυτικό
κίνδυνο, αλλά το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δια-
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χείρισης καθορίζεται για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε (5) ετών,
ποσοστό 1% των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2,
γ. εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν αναλαµβάνει τον επενδυτικό
κίνδυνο και το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης δεν καθορίζεται για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε (5)
ετών, ποσό ισοδύναµο προς το 25% των καθαρών διοικητικών
εξόδων της τελευταίας οικονοµικής χρήσης που αφορούν στις
εν λόγω ασφαλίσεις και εργασίες,
δ. εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου,
ποσοστό 0,3% των κεφαλαίων κινδύνου, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2.
Άρθρο 17
Απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας για το σκοπό του
άρθρου 16 παράγραφος 3
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται µε
βάση είτε το ετήσιο ποσό των εισφορών, είτε τη µέση επιβάρυνση από αποζηµιώσεις των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών
χρήσεων.
2. Το ύψος του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας
είναι ίσο προς το µεγαλύτερο από τα δύο αποτελέσµατα που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.
3. Για τη βάση υπολογισµού των εισφορών επιλέγεται το µεγαλύτερο µεταξύ του ποσού των δεδουλευµένων εισφορών που
υπολογίζονται κατωτέρω, και του ποσού των ακαθάριστων εισπραχθέντων εισφορών, όπως υπολογίζεται κατωτέρω.
Αθροίζονται οι εισφορές (συµπεριλαµβανοµένων των παρεπόµενων δικαιωµάτων) που καταβλήθηκαν για πρωτασφαλίσεις
κατά την τελευταία οικονοµική χρήση.
Στο σύνολο αυτό, προστίθεται το ποσό των αντασφάλιστρων
που έγιναν δεκτά κατά την τελευταία οικονοµική χρήση.
Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που ακυρώθηκαν κατά την τελευταία οικονοµική χρήση,
όπως επίσης και το συνολικό ποσό των φόρων και τελών που
αναλογούν στις εισφορές που περιέχονται στο ως άνω άθροισµα.
Το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενο ποσό διαιρείται σε
δύο µέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται µέχρι 50.000.000
ευρώ, ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει το επιπλέον ποσό. Το 18%
του πρώτου µέρους και το 16% του δεύτερου αθροίζονται.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία
τρία (3) οικονοµικά έτη υφιστάµενη σχέση µεταξύ του ποσού των
σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παραµενουσών απαιτήσεων µετά
από αφαίρεση των ανακτήσιµων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος
αυτός δεν είναι µικρότερος από 50%.
4. Η βάση των απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής:
Αθροίζονται τα ποσά των απαιτήσεων που καταβάλλονται για
τις πρωτασφαλίσεις (χωρίς αφαίρεση των σε βάρος των εκδοχέων ή αντεκδοχέων απαιτήσεων) κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Στο άθροισµα αυτό προστίθενται το ποσό των απαιτήσεων που
έχει καταβληθεί λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων κατά τη διάρκεια των ιδίων αυτών περιόδων και το ποσό
των προβλέψεων για εκκρεµούσες απαιτήσεις, που πραγµατοποιούνται στο τέλος της τελευταίας οικονοµικής χρήσεως, τόσο
για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές αντασφαλίσεων.
Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται το ποσό των εισπράξεων
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
Από το εναποµένον αυτό ποσό αφαιρείται το ποσό των προβλέψεων για εκκρεµούσες απαιτήσεις, που πραγµατοποιούνται
κατά την έναρξη της δεύτερης οικονοµικής χρήσης που προηγείται της τελευταίας κλεισθείσης οικονοµικής χρήσης, τόσο για τις
πρωτασφαλίσεις, όσο και τις αναληφθείσες αντασφαλίσεις.
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Το ένα τρίτο των ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισµό
διαιρείται σε δύο µέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται µέχρι
35.000.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει το επιπλέον
ποσό. Το 26% του πρώτου µέρους και το 23% του δεύτερου
αθροίζονται.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία
τρία (3) οικονοµικά έτη υφιστάµενη σχέση µεταξύ του ποσού των
σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παραµενουσών απαιτήσεων µετά
από αφαίρεση των ανακτήσιµων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος
αυτός δεν είναι µικρότερος από 50%.
5. Εάν το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό
υπολογίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, είναι κατώτερο από το
απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούµενου
έτους, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας του
προηγούµενου έτους πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµητικό
λόγο του ποσού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) για τις αποζηµιώσεις που εκκρεµούσαν κατά τη λήξη της
τελευταίας οικονοµικής χρήσης, προς το ποσό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) για τις αποζηµιώσεις που εκκρεµούσαν κατά την έναρξη της τελευταίας οικονοµικής χρήσης.
Στους υπολογισµούς αυτούς, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά
αποθεµατικά) υπολογίζονται χωρίς τις τυχόν αντασφαλίσεις,
αλλά ο αριθµητικός λόγος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από
1.
Άρθρο 18
Επενδυτικοί κανόνες
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. επενδύουν σύµφωνα µε τον κανόνα της
«συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:
α. τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται µε γνώµονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των µακροπρόθεσµων συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων συνολικά. Σε περίπτωση
πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συµφέρον των
µελών και των δικαιούχων,
β. στο πλαίσιο του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» τα
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. λαµβάνουν υπόψη τον δυνητικό µακροπρόθεσµο
αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες σχετικούς µε το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση,
γ. τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που
να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,
δ. το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε ρυθµιζόµενες αγορές. Το τµήµα που επενδύεται σε στοιχεία µη εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες χρηµατοοικονοµικές αγορές
πρέπει οπωσδήποτε να παραµένει σε συνετά επίπεδα,
ε. επένδυση σε παράγωγα µέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα
µέσα συµβάλλουν στη µείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η
αποτίµηση των παραγώγων πρέπει να γίνεται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη την υποκείµενη αξία του τίτλου και αυτά πρέπει
να περιλαµβάνονται στην αποτίµηση του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α.. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. αποφεύγουν επίσης την υπερβολική
έκθεση στους κινδύνους του ενός και µοναδικού αντισυµβαλλοµένου, καθώς και άλλων πράξεων µε αντικείµενο παράγωγα
µέσα,
στ. τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού του εκδότη ή όµιλο
επιχειρήσεων, αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.
Οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδοθέντα από τον αυτόν εκδότη ή
από εκδότες ανήκοντες στον ίδιο όµιλο δεν εκθέτουν το Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α. σε υπέρµετρη συγκέντρωση κινδύνων,
ζ. η επένδυση στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει
το 5% του συνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν η χρηµατοδο-
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τούσα επιχείρηση ανήκει σε όµιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις
που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση
δεν υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου.
Εάν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. χρηµατοδοτείται από περισσότερες της
µίας επιχειρήσεις, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές γίνεται µε
σύνεση, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση.
Οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ δεν εφαρµόζονται στην επένδυση σε
κρατικά οµόλογα.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., παρακολουθεί την επάρκεια των
διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρµόζουν, αξιολογεί τη χρησιµοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµ. 1060/
2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στο
πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών τους και, όπου αρµόζει, ενθαρρύνει την άµβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών,
προκειµένου να µειωθεί η αποκλειστική και µηχανιστική στήριξη
σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
3. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να δανείζονται ή να ενεργούν ως εγγυητές υπέρ τρίτων. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να δανειοδοτηθούν µόνο για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή
βάση.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. να επενδύουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες στοιχείων του
ενεργητικού.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε προηγούµενη έγκριση ή συστηµατική
γνωστοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων που λαµβάνουν.
6. Τηρουµένων των παραγράφων 1 έως 5, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
τηρούν επιπρόσθετα τα ακόλουθα όρια:
α. επενδύουν µέχρι 70% του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) ή το συνολικό χαρτοφυλάκιο για καθεστώτα στα οποία τα µέλη φέρουν τον κίνδυνο
επενδύσεων σε µετοχές, διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές και σε εταιρικά οµόλογα εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές, ή µέσω ΠΜΔ ή ΜΟΔ.
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. αποφασίζουν για το µερίδιο των εν λόγω χρεογράφων στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δύναται να επιβάλλει χαµηλότερο όριο, πάντως
όχι χαµηλότερο του 35%, στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α που διαχειρίζονται
συνταξιοδοτικά καθεστώτα µε µακροπρόθεσµη εγγύηση επιτοκίου, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την
εγγύηση,
β. επενδύουν µέχρι 30 % του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνα στα
οποία είναι εκπεφρασµένες οι υποχρεώσεις τους,
γ. επενδύουν σε µέσα τα οποία έχουν µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα και δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ,
δ. επενδύουν σε µέσα που εκδίδει ή εγγυάται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσµων Επενδυτικών Κεφαλαίων, των
Ευρωπαϊκών Ταµείων Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας και των
Ευρωπαϊκών Εταιρειών Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από γνώµη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής, δύναται να απαιτεί την εφαρµογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., αρκεί να δικαιολογούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει
των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
8. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την υποβολή στοιχείων επενδύσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
9. Στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 10, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θεσπίζει για το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή
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δραστηριότητα επενδυτικούς κανόνες επιπλέον εκείνων που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 6 για το µέρος των στοιχείων ενεργητικού που καλύπτουν τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά
αποθεµατικά) για διασυνοριακή δραστηριότητα.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται επιµέρους όρια, περιορισµοί, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Ευθύνη του διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
έχει την τελική ευθύνη για τη συµµόρφωση του οικείου Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν τον ρόλο των
κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Άρθρο 20
Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσµατικό σύστηµα διακυβέρνησης που προβλέπει τη χρηστή και συνετή διαχείριση των
δραστηριοτήτων τους. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δοµή, µε σαφή κατανοµή και ορθό
διαχωρισµό αρµοδιοτήτων, καθώς και αποτελεσµατικό σύστηµα
διασφάλισης της διαβίβασης πληροφοριών. Το σύστηµα διακυβέρνησης λαµβάνει υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις, τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες που σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση επενδυτικών στοιχείων
του ενεργητικού και υπόκειται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση.
2. Το σύστηµα διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογο προς το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα
και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
3. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρµόζουν γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές σε σχέση µε τη διαχείριση κινδύνων, τον
εσωτερικό έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες και τις
εξωτερικές αναθέσεις. Οι εν λόγω γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση από το διαχειριστικό
ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη και προσαρµόζονται λαµβάνοντας
υπόψη οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Το εν λόγω σύστηµα περιλαµβάνει διοικητικές
και λογιστικές διαδικασίες, πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και κατάλληλες ρυθµίσεις υποβολής εκθέσεων σε όλα τα επίπεδα του
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
5. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. λαµβάνουν εύλογα µέτρα, προκειµένου
να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την κανονικότητα της άσκησης
των δραστηριοτήτων τους, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτόν, τα Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α. χρησιµοποιούν κατάλληλα και αναλογικά συστήµατα, πόρους και διαδικασίες.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα
οποία ασκούν πραγµατικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο ορισµός ενός προσώπου, κατόπιν
αιτιολογηµένης πρότασης του Ι.Ε.Σ.Π. –Τ.Ε.Α. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο την αξιολογεί λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη
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γενικότερη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., καθώς επίσης και το
µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιείται, συµπληρώνεται
και κωδικοποιείται ο Κανονισµός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης και
καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των άρθρων 19 έως 34 του παρόντος.
Άρθρο 21
Απαιτήσεις για διαχείριση βάσει ικανοτήτων και ήθους
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα τα οποία
ασκούν πραγµατικά τη διοίκησή τους, τα πρόσωπα που ασκούν
βασικές λειτουργίες και κατά περίπτωση, τα πρόσωπα ή οι οντότητες στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά µια βασική λειτουργία
σύµφωνα µε το άρθρο 31, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α. απαίτηση για ικανότητες:
αα. για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγµατικά τη διοίκηση
του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., αυτό σηµαίνει ότι τα προσόντα, οι γνώσεις
και η πείρα τους, είναι στο σύνολό τους επαρκή, ώστε να τους
επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α.,
αβ. για τα πρόσωπα που ασκούν αναλογιστικά βασικά καθήκοντα ή βασικά καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου, αυτό σηµαίνει
ότι τα επαγγελµατικά τους προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα
τους είναι επαρκή, ώστε να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες
τους,
αγ. για τα πρόσωπα που ασκούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου ή άλλες βασικές λειτουργίες, αυτό σηµαίνει ότι τα
προσόντα τους, οι γνώσεις και η πείρα τους είναι επαρκή, ώστε
να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες τους και
β. απαίτηση για ήθος: χαίρουν υπόληψης και χαρακτηρίζονται
από ακεραιότητα.
2. Η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή αξιολογεί κατά πόσον τα
πρόσωπα που διοικούν πραγµατικά το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή ασκούν
βασικές λειτουργίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπήκοος άλλου κράτους - µέλους,
η αρµόδια αρχή δέχεται ως αποδείξεις υπόληψης και µη προηγούµενης πτώχευσης απόσπασµα ποινικού µητρώου του άλλου
κράτους - µέλους ή, ελλείψει ποινικού µητρώου στο άλλο κράτος - µέλος, ισοδύναµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές και το οποίο εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε του κράτους - µέλους του
οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο, ή από την αρµόδια ελληνική δικαστική ή διοικητική αρχή. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις υπόληψης, η αρµόδια αρχή δέχεται
κάθε πρόσφορο µέσο, που κρίνεται ισοδύναµο µε τα αντίστοιχα
µέσα που απαιτούνται για τους ηµεδαπούς.
4. Εάν καµία αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε στο κράτος - µέλος του οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο είτε
στην Ελλάδα δεν χορηγεί ισοδύναµο έγγραφο, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 3, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να προσκοµίσει ένορκη βεβαίωση.
5. Οι αποδείξεις µη προηγούµενης πτώχευσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορούν επίσης να παρασχεθούν
µε τη µορφή δήλωσης του υπηκόου του οικείου άλλου κράτους
- µέλους ενώπιον αρµόδιου δικαστικού, επαγγελµατικού ή εµπορικού φορέα στο εν λόγω άλλο κράτος - µέλος.
6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5
υποβάλλονται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.
7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενηµερώνει εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
τις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών - µελών και την Ευρω-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παϊκή Επιτροπή:
α. για τις αρµόδιες εθνικές αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα
των παραγράφων 3, 4 και 5 σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
και
β. για την εθνική αρµόδια αρχή στην οποία υποβάλλονται τα
έγγραφα των παραγράφων 3, 4 και 5 ως δικαιολογητικά της αίτησης για την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας.
Άρθρο 22
Πολιτική αποδοχών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρµόζουν µια χρηστή
πολιτική αποδοχών για όλα τα πρόσωπα που διοικούν πραγµατικά το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., για τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς και για άλλες κατηγορίες προσωπικού του
οποίου οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., κατά τρόπον
ανάλογο προς το µέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους,
καθώς και προς το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δηµοσιοποιούν τακτικά σχετικές πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών, εκτός εάν προβλέπεται
άλλως στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.
3. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες αρχές:
α.η πολιτική αποδοχών καθορίζεται, εφαρµόζεται και ισχύει
σύµφωνα µε τις δραστηριότητες, το προφίλ κινδύνου, τους στόχους και το µακροπρόθεσµο συµφέρον, τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα και τις επιδόσεις του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. στο σύνολό
του, και στηρίζει τη χρηστή, συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
β. η πολιτική αποδοχών ευθυγραµµίζεται µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, τα οποία διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
γ. η πολιτική αποδοχών περιλαµβάνει µέτρα µε στόχο την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων,
δ. η πολιτική αποδοχών συνάδει µε την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν µε το προφίλ κινδύνου και τους
κανονισµούς του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
ε. η πολιτική αποδοχών εφαρµόζεται στο Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και
στους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, εκτός εάν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών καλύπτονται από τις Οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ,
2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου,
στ. το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. καταρτίζει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, την εξετάζει και την επικαιροποιεί τουλάχιστον
ανά τριετία, και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της,
ζ. υφίσταται σαφής, διαφανής και αποτελεσµατική διακυβέρνηση όσον αφορά τις αποδοχές και την εποπτεία τους.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Άρθρο 23
Γενικές διατάξεις
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού
ελέγχου και αναλογιστική λειτουργία. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες ασκούν
τα καθήκοντά τους αποτελεσµατικά, µε αντικειµενικό, δίκαιο και
ανεξάρτητο τρόπο.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. µπορούν να επιτρέπουν σε ένα µεµονωµένο πρόσωπο ή µια µεµονωµένη οργανωτική µονάδα να ασκεί
περισσότερες από µία βασικές λειτουργίες, µε εξαίρεση τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 25,

η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες βασικές λειτουργίες.
3. Το µεµονωµένο πρόσωπο ή η µεµονωµένη οργανωτική µονάδα που ασκεί µια βασική λειτουργία είναι διαφορετικό από
εκείνο που ασκεί παρόµοια βασική λειτουργία στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στο Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. να ασκεί βασικές λειτουργίες µέσω του ίδιου µεµονωµένου
προσώπου ή της ίδιας οργανωτικής µονάδας, όπως και η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος προς την
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, µε το οποίο αιτιολογείται επαρκώς ο τρόπος αποτροπής ή διαχείρισης πάσης φύσεως σύγκρουσης συµφερόντων µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση. Για
την αξιολόγηση του αιτήµατος του προηγούµενου εδαφίου, η
αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα
και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του αιτούντος
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
4. Τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία, αναφέρουν
τυχόν σηµαντικά ευρήµατα και συστάσεις σε σχέση µε τον τοµέα
της αρµοδιότητάς τους στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο
εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., που καθορίζει τα µέτρα τα
οποία πρέπει να ληφθούν.
5. Με την επιφύλαξη της αρχής της µη αυτοενοχοποίησης, το
πρόσωπο που ασκεί βασική λειτουργία, ενηµερώνει την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, εάν το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το
εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν λαµβάνει κατάλληλα και
έγκαιρα διορθωτικά µέτρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική µονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει εντοπίσει ουσιαστικό κίνδυνο µη συµµόρφωσης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προς ουσιωδώς σηµαντική κανονιστική απαίτηση και τον έχει αναφέρει στο διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και όταν αυτό
θα µπορούσε να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα συµφέροντα των
µελών και των δικαιούχων, ή
β. όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική µονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει παρατηρήσει σηµαντική παράβαση ουσίας
της νοµοθεσίας, των κανονισµών ή των διοικητικών διατάξεων
που εφαρµόζονται στο Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και στις δραστηριότητές
του στο πλαίσιο της βασικής λειτουργίας που ασκεί το εν λόγω
πρόσωπο ή η οργανωτική µονάδα και την έχει αναφέρει στο διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α..
6. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του
άρθρου 20 του παρόντος, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο µέτρο για
τη διασφάλιση της έννοµης προστασίας των προσώπων που
ασκούν τη βασική λειτουργία και ενηµερώνουν την αρµόδια
αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24
Διαχείριση κινδύνων
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσµατική λειτουργία
διαχείρισης κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το µέγεθος και
την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και προς το µέγεθος, τη
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους. Η εν λόγω λειτουργία είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διευκολύνει την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων για το οποίο τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. εγκρίνουν στρατηγικές,
διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό, τη µέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση
και την αναφορά προς το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., τακτικά, των κινδύνων, σε ατοµικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
και τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα, τα οποία αυτά διαχειρίζονται,
είναι ή θα µπορούσαν να είναι εκτεθειµένα, και των αλληλεξαρτήσεών τους.
Το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσµατικό και
καλά ενσωµατωµένο στην οργανωτική δοµή και τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
2. Το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων καλύπτει, κατά τρόπο
ανάλογο προς το µέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., καθώς και προς το µέγεθος, τη φύση, την κλί-
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µακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, κινδύνους οι οποίοι µπορούν να εµφανιστούν στα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή σε
παρόχους υπηρεσιών στους οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα
ή δραστηριότητες ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τουλάχιστον στους ακόλουθους τοµείς, κατά περίπτωση:
α. ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων και σύσταση τεχνικών
προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών),
β. διαχείριση ενεργητικού — παθητικού,
γ. επενδύσεις, ιδίως θέσεις σε παράγωγα, τιτλοποιήσεις και
παρόµοιες υποχρεώσεις,
δ. διαχείριση κινδύνων ρευστότητας και συγκέντρωσης,
ε. διαχείριση λειτουργικού κινδύνου,
στ. ασφάλιση και άλλες τεχνικές µείωσης κινδύνου,
ζ. περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί µε τη διακυβέρνηση
κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τη
διαχείρισή του.
3. Εάν, σύµφωνα µε τους όρους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα µέλη και οι δικαιούχοι φέρουν κινδύνους, το σύστηµα
διαχείρισης κινδύνων λαµβάνει επίσης υπόψη τους εν λόγω κινδύνους από την άποψη των µελών και των δικαιούχων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους εξεταζόµενος κινδύνους και ιδίως
αυτούς που αφορούν τον συγχρονισµό περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων και το περιεχόµενο της αντίστοιχης έκθεσης,
το ελάχιστο περιεχόµενο των σχεδίων ρευστότητας, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 25
Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
(Άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσµατική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου κατά τρόπο ανάλογο προς το µέγεθος και την
εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το µέγεθος, τη
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει εκτίµηση
της καταλληλόλητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και άλλων στοιχείων του συστήµατος
διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.
Άρθρο 26
Αναλογιστική λειτουργία
(Άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσµατική αναλογιστική
λειτουργία η οποία:
α. συντονίζει και εποπτεύει τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών),
β. αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλόλητα των µεθόδων
και των υποκείµενων υποδειγµάτων που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), καθώς και των παραδοχών που γίνονται για τον σκοπό
αυτόν,
γ. αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών),
δ. συγκρίνει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισµός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών) µε τις
εµπειρικές παρατηρήσεις,
ε. ενηµερώνει το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. σχετικά µε την αξιοπιστία και καταλληλότατα του υπολογισµού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών
αποθεµατικών),
στ. εκφράζει γνώµη σχετικά µε τη συνολική πολιτική ανάληψης
ασφαλιστικών κινδύνων,
ζ. εκφράζει γνώµη σχετικά µε την καταλληλόλητα των ασφαλιστικών συµφωνιών, εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτει τέτοιες
συµφωνίες και
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η. συµβάλλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ορίζουν τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο
πρόσωπο, εντός ή εκτός του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., υπεύθυνο για την
αναλογιστική λειτουργία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζονται το περιεχόµενο της αναλογιστικής έκθεσης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 27
Ιδία αξιολόγηση κινδύνων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διενεργούν και τεκµηριώνουν την ιδία
αξιολόγηση κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το µέγεθος και
την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το µέγεθος, τη
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους.
Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται τουλάχιστον
κάθε τρία (3) έτη ή χωρίς καθυστέρηση µετά από κάθε σηµαντική
αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή των
συνταξιοδοτικών καθεστώτων τα οποία αυτό διαχειρίζεται. Όταν
υπάρχει σηµαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου ενός
συγκεκριµένου συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η αξιολόγηση κινδύνων µπορεί να περιορίζεται στο εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς.
2. Η αξιολόγηση κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο
1, λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους και της εσωτερικής οργάνωσης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., καθώς και του µεγέθους, της
φύσης, της κλίµακας και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α. περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ιδία αξιολόγηση κινδύνων ενσωµατώνεται στη διεργασία διαχείρισης και στις διεργασίες λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
β. αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων,
γ. περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποτρέπει συγκρούσεις συµφερόντων µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση, όταν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση των βασικών λειτουργιών σε χρηµατοδοτούσα επιχείρηση
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23,
δ. αξιολόγηση των συνολικών χρηµατοδοτικών αναγκών του
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., περιλαµβανοµένης περιγραφής του σχεδίου ανάκαµψης, κατά περίπτωση,
ε. αξιολόγηση των κινδύνων για τα µέλη και τους δικαιούχους
σε σχέση µε την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών τους
και την αποτελεσµατικότητα τυχόν διορθωτικών µέτρων λαµβανοµένων υπόψη, κατά περίπτωση:
εα. των µηχανισµών αναπροσαρµογής,
εβ. των µηχανισµών µείωσης των παροχών, ιδίως, του βαθµού
στον οποίο µπορούν να µειωθούν οι σωρευµένες συνταξιοδοτικές παροχές, τις προϋποθέσεις της µείωσης και το αρµόδιο όργανο λήψης της σχετικής απόφασης,
στ. ποιοτική αξιολόγηση των µηχανισµών προστασίας των συνταξιοδοτικών παροχών, περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, εγγυήσεων, συµφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους χρηµατοδοτικής στήριξης από τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση, ασφάλισης ή αντασφάλισης από επιχείρηση που καλύπτεται από τον ν.
4364/2016 (Α’ 13), όπως εκάστοτε ισχύει, ή κάλυψης από συνταξιοδοτικό σύστηµα προστασίας, υπέρ του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή των
µελών και των δικαιούχων,
ζ. ποιοτική αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων,
η. όταν λαµβάνονται υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες που
σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση, αξιολόγηση νέων ή αναδυόµενων κινδύνων, περιλαµβανοµένων των κινδύνων οι οποίοι σχετί-
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ζονται µε την κλιµατική αλλαγή, τη χρήση πόρων και το περιβάλλον, των κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων που σχετίζονται µε
την απόσβεση στοιχείων ενεργητικού λόγω αλλαγής στο ρυθµιστικό πλαίσιο.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν µεθόδους προσδιορισµού και αξιολόγησης των κινδύνων
στους οποίους εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν βραχυπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα και οι οποίοι µπορεί να έχουν αντίκτυπο
στην ικανότητα του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Οι µέθοδοι αυτές είναι ανάλογες προς το µέγεθος,
τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που
είναι εγγενείς στις δραστηριότητες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. Οι µέθοδοι
περιγράφονται στην ιδία αξιολόγηση κινδύνων.
4. Η ιδία αξιολόγηση κινδύνων λαµβάνεται υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Άρθρο 28
Ετήσιοι λογαριασµοί και ετήσιες εκθέσεις
(Άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν ετήσιους
λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη κάθε
συνταξιοδοτικό καθεστώς που διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
και, κατά περίπτωση, ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οι εν λόγω λογαριασµοί και εκθέσεις παρουσιάζουν πραγµατική και ακριβή
εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., και περιλαµβάνουν τη
δηµοσιοποίηση των σηµαντικών επενδυτικών θέσεων. Οι ετήσιοι
λογαριασµοί και οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις
είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και εγκρίνονται δεόντως
από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται το περιεχόµενο και ο τύπος των ετήσιων λογαριασµών και το ελάχιστο
περιεχόµενο των ετήσιων εκθέσεων των Ι.Ε.Σ.Π - Τ.Ε.Α..
Άρθρο 29
Δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και επανεξετάζουν τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση αυτή αναθεωρείται αµέσως µετά από οιαδήποτε
σηµαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση περιέχει, τουλάχιστον, θέµατα όπως οι µέθοδοι µέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρµοζόµενες τεχνικές διαχείρισης του
κινδύνου, η στρατηγική κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού
όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, και τον τρόπο µε τον οποίο συνεκτιµώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα, καθώς και θέµατα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 30
Εξωτερική ανάθεση
(Άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. µπορούν να αναθέσουν οιεσδήποτε δραστηριότητες περιλαµβανοµένων βασικών λειτουργιών και της
διαχείρισης τους, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραµένουν πλήρως υπεύθυνα για τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις του παρόντος όταν αναθέτουν εξωτερικά βασικές λει-

τουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.
3. Η εξωτερική ανάθεση βασικών λειτουργιών ή άλλων δραστηριοτήτων δεν πραγµατοποιείται κατά τρόπο που να οδηγεί σε
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω καταστάσεις:
α. µείωση της ποιότητας του συστήµατος διακυβέρνησης του
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
β. αδικαιολόγητη αύξηση του λειτουργικού κινδύνου,
γ. µείωση της ικανότητας της αρµόδιας αρχής να παρακολουθεί τη συµµόρφωση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προς τις υποχρεώσεις
του,
δ. υπονόµευση της συνεχούς και ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών στα µέλη και τους δικαιούχους.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των
εξωτερικά ανατιθέµενων δραστηριοτήτων µέσω της διαδικασίας
επιλογής παρόχου υπηρεσιών και της συνεχούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών.
5. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες, τη διαχείρισή τους ή άλλες δραστηριότητες που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, συνάπτουν έγγραφη
συµφωνία µε τον πάροχο υπηρεσιών. Η συµφωνία αυτή είναι νοµικά εκτελεστή και προσδιορίζει σαφώς τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και του παρόχου υπηρεσιών.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ενηµερώνουν εγκαίρως την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή για κάθε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος. Όταν
η εξωτερική ανάθεση σχετίζεται µε βασικές λειτουργίες ή τη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. υποχρεούται να
ενηµερώνει την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, πριν τεθεί σε
ισχύ η σχετική συµφωνία. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. πληροφορούν την
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή για κάθε σηµαντική εξέλιξη που
αφορά οποιεσδήποτε από τις εξωτερικά ανατιθέµενες δραστηριότητες.
7. Η αρµόδια αρχή δύναται να ζητά, οποτεδήποτε, από τα
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και από τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορίες
σχετικά µε τις εξωτερικά ανατιθέµενες βασικές λειτουργίες ή
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.
Άρθρο 31
Διαχείριση επενδύσεων
(Άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Ο διαχειριστής επενδύσεων που ορίζεται από τα Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. υποχρεούται να κατέχει την απαιτούµενη από την
ισχύουσα νοµοθεσία άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε., υποχρεούται να κατέχει την άδεια που προβλέπεται από τις Οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ,
2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Άρθρο 32
Διορισµός θεµατοφύλακα
(Άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.–Τ.Ε.Α. οφείλουν να διορίζουν έναν ή περισσότερους θεµατοφύλακες, ανεξαρτήτως αν τα µέλη και οι δικαιούχοι
φέρουν επενδυτικό κίνδυνο. Ο θεµατοφύλακας είναι υπεύθυνος
για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, ασκεί εποπτικά
καθήκοντα σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του παρόντος και
οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα για τα Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. νοµοθεσία και την επενδυτική πολιτική των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Όταν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα και η Ελληνική Δηµοκρατία είναι κράτος - µέλος υποδοχής σύµφωνα µε το άρθρο
10 του παρόντος, τα ασκούντα τη δραστηριότητα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλουν να ορίζουν έναν ή περισσότερους θεµατοφύλακες για τη
φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του παρόντος.
2. Ο θεµατοφύλακας που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος πρέπει να κατέχει τη σχετική άδεια σύµφωνα µε τα
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προβλεπόµενα στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ ή την Οδηγία 2014/65/
ΕΕ, ή να γίνεται αποδεκτός ως θεµατοφύλακας σύµφωνα µε την
Οδηγία 2009/65/ΕΚ ή την Οδηγία 2001/61/ΕΕ.
3. Η αρχή που είναι αρµόδια για την εποπτεία του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, απαγορεύει, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 47 του παρόντος, την ελεύθερη
διάθεση στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει θεµατοφύλακας
που είναι εγκατεστηµένος στην ηµεδαπή, κατόπιν αιτήσεως της
αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους καταγωγής του Ι.Ε.Σ.Π..
4. Ο θεµατοφύλακας διορίζεται µε έγγραφη σύµβαση. Η σύµβαση προβλέπει τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, ώστε ο θεµατοφύλακας να ασκεί τα καθήκοντά του
όπως περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος και της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα
άρθρα 33 και 34, το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και ο θεµατοφύλακας ενεργούν µε εντιµότητα, αµεροληψία, επαγγελµατισµό, ανεξαρτησία
και µε γνώµονα το συµφέρον των µελών και των δικαιούχων του
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
6. Ο θεµατοφύλακας δεν ασκεί δραστηριότητες σε σχέση µε
το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., οι οποίες ενδέχεται να προκαλούν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., των µελών και
των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και του ιδίου,
εκτός εάν ο θεµατοφύλακας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την άσκηση των καθηκόντων του θεµατοφύλακα από τα
λοιπά δυνητικά συγκρουόµενα καθήκοντά του, οι δε δυνητικές
συγκρούσεις συµφερόντων προσδιορίζονται, αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης, παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται δεόντως στα µέλη και τους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού
καθεστώτος και στο διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό
όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Άρθρο 33
Φύλαξη στοιχείων ενεργητικού
και ευθύνη του θεµατοφύλακα
(Άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που έχει
σχέση µε συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούµενο από χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο φύλαξης, ανατίθενται για φύλαξη σε θεµατοφύλακα, ο
θεµατοφύλακας φυλάσσει όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα
οποία µπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του και όλα τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία µπορούν να παραδοθούν ενσωµάτως σε αυτόν.
Για τον σκοπό αυτόν, ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία µπορούν να καταχωριστούν σε
λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος ανοίγεται στα
βιβλία του, είναι καταχωρισµένα σε διαχωρισµένους λογαριασµούς, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ανοιγµένους στο όνοµα του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
ώστε να µπορούν να ταυτοποιούνται ευκρινώς και ανά πάσα
στιγµή ως ανήκοντες στο Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή στα µέλη και τους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που έχει
σχέση µε συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούνται από άλλα
στοιχεία ενεργητικού εκτός των αναφεροµένων στην παράγραφο
1, ο θεµατοφύλακας επαληθεύει ότι το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. είναι ο κύριος των στοιχείων ενεργητικού και τηρεί σχετικό αρχείο. Η επαλήθευση διενεργείται βάσει πληροφοριών ή εγγράφων που
παρέχει το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και, εάν υπάρχουν, βάσει εξωτερικών
αποδεικτικών στοιχείων.Ο θεµατοφύλακας τηρεί το αρχείο του
ενηµερωµένο.
3. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και
των µελών και των δικαιούχων του καθεστώτος για κάθε ζηµία
που υφίστανται λόγω αδικαιολόγητης παράλειψης εκτέλεσης
των υποχρεώσεών του ή πληµµελούς εκτέλεσης αυτών.
4. Η ευθύνη του θεµατοφύλακα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ανέθεσε σε
τρίτο το σύνολο ή µέρος των στοιχείων ενεργητικού, τη φύλαξη
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των οποίων ανέλαβε.
5.Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στον τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο
τηρούνται διαθέσιµα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών
εξόδων των Ι.Ε.Σ.Π. –Τ.Ε.Α., ο οποίος δεν φυλάσσεται από τον
θεµατοφύλακα.
Άρθρο 34
Καθήκοντα εποπτείας
(Άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1.Επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33, ο θεµατοφύλακας, ο οποίος διορίζεται για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας:
α. εκτελεί οδηγίες του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., εκτός εάν αυτές αντίκεινται σε διατάξεις νόµων, κανονιστικών πράξεων ή αποφάσεων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
β. διασφαλίζει ότι, σε συναλλαγές οι οποίες αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που έχει σχέση µε συνταξιοδοτικό καθεστώς, το αντάλλαγµα αποδίδεται στο Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. εντός των συνήθων προθεσµιών και
γ. διασφαλίζει ότι, τα έσοδα που παράγουν τα στοιχεία ενεργητικού διατίθενται σύµφωνα µε τους κανόνες του Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α..
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από εισήγηση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδας, δύνανται να ορίζονται και άλλα καθήκοντα του θεµατοφύλακα, πλέον αυτών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Εάν δεν διοριστεί θεµατοφύλακας για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. εφαρµόζουν διαδικασίες οι
οποίες διασφαλίζουν την εκ µέρους τους δέουσα άσκηση των
καθηκόντων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ,
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Αρχές
(Άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν:
α. στα υποψήφια µέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 40,
β. στα µέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται
στα άρθρα 36 έως 39, 41 και 43, και
γ. στους δικαιούχους: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στα άρθρα 36, 42 και 43.
2.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α. επικαιροποιούνται τακτικά,
β. είναι συνταγµένες µε σαφήνεια, σε περιεκτική και κατανοητή
γλώσσα, χωρίς τη χρήση εξειδικευµένης ορολογίας και τεχνικών
όρων, όταν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λέξεις της καθοµιλουµένης,
γ. δεν είναι παραπλανητικές και διασφαλίζεται συνεκτικότητα
στο λεξιλόγιο και το περιεχόµενο,
δ. παρουσιάζονται κατά τρόπο ευανάγνωστο,
ε. διατίθενται σε επίσηµη γλώσσα του κράτους - µέλους, του
οποίου η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει το οικείο συνταξιοδοτικό καθεστώς και
στ. διατίθενται στα υποψήφια µέλη, τα µέλη και τους δικαιούχους δωρεάν µε ηλεκτρονικά µέσα σε σταθερό µέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 36
Γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς
(Άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1.Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι, τα µέλη και οι δικαιούχοι είναι επαρκώς πληροφορηµένοι για το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό καθεστώς το οποίο διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και
ιδιαίτερα όσον αφορά:
α. το όνοµα του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., το κράτος - µέλος στο οποίο
το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. είναι καταχωρισµένο ή εγκεκριµένο και την αρµόδια αρχή του,
β. τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στο
συνταξιοδοτικό καθεστώς,
γ. πληροφορίες σχετικά µε τα επενδυτικά χαρακτηριστικά,
δ. τη φύση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που φέρουν τα
µέλη και οι δικαιούχοι,
ε. τους όρους που αφορούν την πλήρη ή µερική εγγύηση, δυνάµει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκεκριµένου
ύψους παροχών ή, όταν δεν παρέχεται εγγύηση, δυνάµει του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος, παρέχεται η σχετική δήλωση,
στ. τους µηχανισµούς προστασίας των σωρευµένων δικαιωµάτων ή τους µηχανισµούς µείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν,
ζ. όταν τα µέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή µπορούν να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, πληροφορίες σχετικά µε τις
προηγούµενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται µε το
συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή για
όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι µικρότερη από πέντε (5) έτη,
η. τη διάρθρωση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στα µέλη και τους δικαιούχους, όταν δεν προβλέπεται
συγκεκριµένο ύψος παροχών,
θ. τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα µέλη και οι δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους,
ι. σε περίπτωση που ένα µέλος έχει δικαίωµα να µεταφέρει
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, περαιτέρω πληροφορίες για τις ρυθµίσεις που αφορούν τη µεταφορά αυτή.
2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα των οποίων τα µέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και τα οποία προσφέρουν περισσότερες από µία επιλογές µε διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά, τα µέλη ενηµερώνονται για τους όρους που αφορούν το
εύρος των διαθέσιµων επενδυτικών επιλογών και, κατά περίπτωση, την εξ ορισµού επενδυτική επιλογή και τον κανόνα του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος να κατανέµει ένα συγκεκριµένο
µέλος σε µια επενδυτική επιλογή.
3. Τα µέλη και οι δικαιούχοι ή, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί
τους λαµβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε αλλαγές
των κανόνων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος. Επιπροσθέτως, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν εξήγηση του αντίκτυπου των σηµαντικών αλλαγών των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµάτων) στα µέλη και τους
δικαιούχους.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν τις γενικές πληροφορίες για
το συνταξιοδοτικό καθεστώς που παρατίθενται στο παρόν
άρθρο.

3. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών είναι ακριβείς, επικαιροποιούνται και τίθενται στη
διάθεση κάθε µέλους χωρίς χρέωση µε ηλεκτρονικά µέσα, µεταξύ άλλων σε σταθερό µέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Έντυπο αντίγραφο παρέχεται στα µέλη
κατόπιν αιτήσεως, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας
µε ηλεκτρονικά µέσα.
4. Κάθε ουσιώδης µεταβολή στις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος αποτυπώνεται µε σαφήνεια.
5. Για τον προσδιορισµό των παραδοχών των προβλέψεων που
αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
38, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. εφαρµόζουν τα οριζόµενα στην απόφαση
που εκδίδεται, δυνάµει της παραγράφου 6 του άρθρου 12.
Άρθρο 38
Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών
(Άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τα µέλη:
α. προσωπικά στοιχεία του µέλους, ιδίως, την προβλεπόµενη
στην εθνική νοµοθεσία ηλικία συνταξιοδότησης και την ηλικία
συνταξιοδότησης που καθορίζεται, σύµφωνα µε τους κανόνες
του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β. την επωνυµία του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και τη διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και τον προσδιορισµό του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του µέλους,
γ. πληροφορίες σχετικά µε την πλήρη ή µερική εγγύηση που
παρέχεται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς
και τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον
διατίθενται τέτοιες,
δ. πληροφορίες για τις προβολές σχετικά µε τις συνταξιοδοτικές παροχές βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως προσδιορίζεται στην περίπτωση α και δήλωση αποποίησης ευθύνης
σχετικά µε πιθανή διαφοροποίηση των προβολών αυτών από την
τελική αξία των παροχών που θα καταβληθούν. Εάν οι προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονοµικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες περιλαµβάνουν επίσης ένα βέλτιστο
σενάριο και ένα δυσµενές, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης
φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ε. πληροφορίες σχετικά µε τα σωρευµένα δικαιώµατα ή το σωρευµένο κεφάλαιο, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης
του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
στ. πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση και το µέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς,
τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ζ. ανάλυση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν
στο µέλος τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα (12)
µήνες,
η. πληροφορίες για το επίπεδο χρηµατοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.
2. Στο πλαίσιο του άρθρου 59, η αρµόδια αρχή ανταλλάσσει
βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά τη µορφή και το περιεχόµενο
της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, µε τις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών - µελών.

Άρθρο 37
Γενικές διατάξεις
(Άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Άρθρο 39
Συµπληρωµατικές πληροφορίες
(Άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. συντάσσουν δήλωση συνταξιοδοτικών
παροχών, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε µέλος,
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος και της εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νοµοθεσίας.
2. Η ακριβής ηµεροµηνία στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών
αναγράφεται σε εµφανή θέση.

1.Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών προσδιορίζει τη διαδικασία λήψης από τα µέλη συµπληρωµατικών πληροφοριών, όπως ιδίως:
α. περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για τις προσφερόµενες
στο µέλος επιλογές, δυνάµει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β. τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 28 και 29,
γ. κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε τις παραδοχές
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που χρησιµοποιήθηκαν για τα ποσά τα οποία είναι εκπεφρασµένα σε ετήσιες προσόδους, ιδίως, όσον αφορά τον συντελεστή της ετήσιας προσόδου, τον τύπο του παρόχου και τη
διάρκεια της ετήσιας προσόδου,
δ.πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση
τερµατισµού της απασχόλησης.
2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα µέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία µία επενδυτική επιλογή
επιβάλλεται στο µέλος µέσω ειδικού κανόνα, ο οποίος προσδιορίζεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Άρθρο 40
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στα υποψήφια µέλη
(Άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1.Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. οφείλουν να ενηµερώνουν τα υποψήφια
µέλη τα οποία δεν εγγράφονται αυτόµατα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, πριν από την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και τα υποψήφια µέλη τα οποία εγγράφονται αυτόµατα σε συνταξιοδοτικό
καθεστώς, σχετικά µε:
α. οποιεσδήποτε σχετικές επιλογές διατίθενται σε αυτούς, περιλαµβανοµένων και των επενδυτικών επιλογών,
β. τα σχετικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος περιλαµβανοµένου του είδους των παροχών,
γ. πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσον και πώς λαµβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική παράγοντες σχετικοί µε το
περιβάλλον, το κλίµα, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και
δ. πού διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.
2. Όταν τα µέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή µπορούν να
λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, τα υποψήφια µέλη λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις προηγούµενες επιδόσεις των
επενδύσεων που σχετίζονται µε το συνταξιοδοτικό καθεστώς για
τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι µικρότερη από
πέντε (5) έτη και πληροφορίες για τη διάρθρωση των εξόδων και
των επιβαρύνσεων που αναλογούν στα µέλη και στους δικαιούχους.
Άρθρο 41
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στα µέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση
(Άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Επιπλέον της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, τα Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α. παρέχουν σε κάθε µέλος, εγκαίρως πριν από την ηλικία
συνταξιοδότησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην περίπτωση α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 38, ή κατόπιν αίτησης του µέλους, πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές καταβολής παροχών
που διατίθενται για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους.
Άρθρο 42
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στους δικαιούχους κατά τη φάση πληρωµής
(Άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν στους δικαιούχους, σε περιοδική βάση, πληροφορίες σχετικά µε τις οφειλόµενες παροχές και
τις αντίστοιχες επιλογές καταβολής.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ανακοινώνουν στους δικαιούχους, χωρίς
καθυστέρηση, τη λήψη τελικής απόφασης που οδηγεί σε τυχόν
µείωση του επιπέδου των οφειλόµενων παροχών, τρεις (3) µήνες
πριν από την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης.
3. Όταν οι δικαιούχοι φέρουν σηµαντικό βαθµό επενδυτικού
κινδύνου κατά τη φάση πληρωµής, τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. οφείλουν
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να παρέχουν τακτικά κατάλληλες πληροφορίες στους δικαιούχους.
Άρθρο 43
Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται
κατόπιν αιτήσεως σε µέλη και δικαιούχους
(Άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Κατόπιν αίτησης µέλους ή δικαιούχου ή των εκπροσώπων
τους, το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
α. τους ετήσιους λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 28 ή, εάν ένα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα, τους
λογαριασµούς και τις εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριµένο
συνταξιοδοτικό καθεστώς του,
β. τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται
στο άρθρο 29,
γ. τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις παραδοχές
που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των προβολών, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 38.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Άρθρο 44
Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας
(Άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Κύριοι σκοποί της προληπτικής εποπτείας που ασκεί η αρµόδια αρχή, είναι η προστασία των δικαιωµάτων των µελών και
των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
2. Η αρµόδια αρχή διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές, εξειδικευµένο και ικανό προσωπικό, καθώς και τα αναγκαία µέσα και
την εντολή για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας της παραγράφου 1.
Άρθρο 45
Πεδίο εφαρµογής της προληπτικής εποπτείας
(Άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία από την
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, στην οποία περιλαµβάνονται και
τα εξής:
α. οι προϋποθέσεις λειτουργίας,
β. οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά),
γ. η χρηµατοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών),
δ. τα ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια,
ε. το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας,
στ. το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας,
ζ. οι επενδυτικοί κανόνες,
η. η διαχείριση επενδύσεων,
θ. το σύστηµα διακυβέρνησης και
ι. οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και τους
δικαιούχους.
Άρθρο 46
Γενικές αρχές προληπτικής εποπτείας
(Άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Η αρµόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
2. Η εποπτεία βασίζεται σε µακροπρόθεσµη προσέγγιση, επικεντρωµένη στους κινδύνους.
3. Η εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. περιλαµβάνει κατάλληλο
συνδυασµό δραστηριοτήτων εκτός των χώρων του ιδρύµατος
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και επιτόπιων ελέγχων.
4. Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται κατά τρόπο έγκαιρο και
αναλογικό προς το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
5. Η αρµόδια αρχή εξετάζει δεόντως τον δυνητικό αντίκτυπο
των ενεργειών της στη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων στην Ένωση, ιδίως, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 47
Εξουσίες παρέµβασης και καθήκοντα
των αρµόδιων αρχών
(Άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. διαθέτουν και εφαρµόζουν ορθολογικές,
διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται
να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα µέτρα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου και να λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρµογή τους. Οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα µέτρα είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµοσιοποιεί οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις ή λοιπά µέτρα που
επιβάλλονται, λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόµου και κατά των οποίων δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, περιλαµβάνοντας πληροφορίες
σχετικά µε το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και την
ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν. Σε περίπτωση που η δηµοσίευση της ταυτότητας των νοµικών προσώπων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδοµένων των
φυσικών προσώπων είναι δυσανάλογη ή σε περίπτωση που η δηµοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη,
µετά από την κατά περίπτωση αξιολόγηση που διενεργείται σχετικά µε την αναλογικότητα της δηµοσίευσης των δεδοµένων
αυτών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να αποφασίσει να αναβάλει τη δηµοσίευση, να µη δηµοσιεύσει ή να δηµοσιεύσει τις κυρώσεις ανώνυµα.
4. Οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης ή περιορισµού των
δραστηριοτήτων ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. περιλαµβάνει λεπτοµερές
σκεπτικό και κοινοποιείται στο συγκεκριµένο Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.. Η
εν λόγω απόφαση κοινοποιείται επίσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), η οποία
τη γνωστοποιεί σε όλες τις αρµόδιες αρχές σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 10.
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής µπορεί
επίσης, να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση
των στοιχείων ενεργητικού Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., όταν ιδίως,:
α.το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν έχει συστήσει επαρκείς τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά) όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητας του ή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ενεργητικού για
να καλύψει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεµατικά),
β. το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. δεν κατέχει τα ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια.
6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να
διαφυλάξει τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων, µπορεί να αναθέσει εν µέρει ή πλήρως τις αρµοδιότητες που διαθέτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τα πρόσωπα που
διοικούν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., σε ειδικό αντιπρόσωπο κατάλληλο
να τις ασκήσει.
7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα
από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., ιδίως, εάν το Ι.Ε.Σ.Π-Τ.Ε.Α.:
α.
δεν προστατεύει επαρκώς τα συµφέροντα των µελών
και των δικαιούχων του καθεστώτος,
β.
δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργίας,
γ.
αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

την κείµενη νοµοθεσία,
δ.
σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, δεν
τηρεί τις απαιτήσεις όσον αφορά την κοινωνική και εργατική νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής στον τοµέα των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
8. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προσβάλλονται ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών
δικαστηρίων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι κυρώσεις και
πάσης φύσης µέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας
και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις και τα
µέτρα που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. Φ51010/1821/16/
16.2.2004 (Β’ 370) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (Α’ 250),
όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η απόφαση
αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 48
Διαδικασία εποπτικής εξέτασης
(Άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Η αρµόδια αρχή εξετάζει τις στρατηγικές, τις διεργασίες και
τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων που καθιερώνονται από τα
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., προκειµένου να συµµορφωθούν προς διατάξεις
που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος νόµου, λαµβάνοντας
υπόψη το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α..
Η εξέταση αυτή λαµβάνει υπόψη τις περιστάσεις στις οποίες
λειτουργούν τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και, όπου συντρέχει περίπτωση,
τους τρίτους που εκτελούν µε εξωτερική ανάθεση βασικές λειτουργίες ή άλλες δραστηριότητες για λογαριασµό τους. Η εξέταση συνίσταται στα ακόλουθα:
α. αξιολόγηση των ποιοτικών απαιτήσεων που σχετίζονται µε
το σύστηµα διακυβέρνησης,
β. αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζει το Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α.,
γ. αξιολόγηση της ικανότητας του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να εκτιµά
και να διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.
2. Η αρµόδια αρχή διαθέτει εργαλεία παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένης της προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων,
τα οποία της επιτρέπουν να εντοπίζει την επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών συνθηκών σε ένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και να παρακολουθεί τον τρόπο θεραπείας µιας επιδείνωσης.
3. Η αρµόδια αρχή απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να αποκαθιστούν τις αδυναµίες ή τις ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης.
4. Η αρµόδια αρχή καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα και το
αντικείµενο της εξέτασης της παραγράφου 1, λαµβάνοντας
υπόψη το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων του οικείου Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
Άρθρο 49
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στην αρµόδια αρχή
(Άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Η αρµόδια αρχή κατά τον τοµέα της αρµοδιότητάς της:
α. απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή τα άτοµα που
διοικούν πραγµατικά το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή ασκούν βασικές λειτουργίες, να παρέχουν ανά πάσα στιγµή πληροφορίες για όλα
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τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
β. εποπτεύει τις σχέσεις µεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και άλλων
οντοτήτων, όταν τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. αναθέτουν εξωτερικά βασικές
λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες σε αυτές τις
άλλες οντότητες, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε επακόλουθης
εκ νέου εξωτερικής ανάθεσης, που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας,
γ. λαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: την ιδία αξιολόγηση κινδύνων, τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασµούς και την ετήσια έκθεση, καθώς και όλα τα
άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εποπτεία του
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
δ. καθορίζει τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τους σκοπούς
της εποπτείας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά:
δα. εσωτερικές ενδιάµεσες εκθέσεις,
δβ. αναλογιστικές αποτιµήσεις και λεπτοµερείς υποθέσεις εργασίας,
δγ. µελέτες στοιχείων ενεργητικού — παθητικού,
δε. στοιχεία προς απόδειξη της συνοχής των αρχών της επενδυτικής πολιτικής,
δστ. στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι, οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει των κανόνων που διέπουν το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
δζ. εκθέσεις των προσώπων που είναι αρµόδια για τον έλεγχο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
28,
ε. προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και, εφόσον είναι απαραίτητο, ελέγχει τις εκχωρηθείσες σε τρίτους δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που στη συνέχεια ανατίθενται εκ νέου σε τρίτους,
προκειµένου να διαπιστώσει αν οι σχετικές εργασίες ασκούνται
σύµφωνα µε τους εποπτικούς κανόνες,
στ. ζητά ανά πάσα στιγµή πληροφορίες από τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.
σχετικά µε τις εξωτερικά ανατιθέµενες δραστηριότητες και όλες
τις δραστηριότητες που στη συνέχεια αποτελούν αντικείµενο εκ
νέου εξωτερικής ανάθεσης.
Άρθρο 50
Διαφάνεια και λογοδοσία
(Άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Η αρµόδια αρχή ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος µε διαφάνεια, ανεξαρτησία και λογοδοσία, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
2. Η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών:
α. των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
και των γενικών οδηγιών στον τοµέα της νοµοθεσίας περί επαγγελµατικής ασφάλισης,
β. των πληροφοριών σχετικά µε τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 48,
γ. των συγκεντρωτικών στατιστικών δεδοµένων που αφορούν
βασικές πτυχές της εφαρµογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας,
δ. του κύριου στόχου της προληπτικής εποπτείας και των πληροφοριών σχετικά µε τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες
της αρµόδιας αρχής,
ε. των κανόνων σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα
µέτρα που εφαρµόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος.
3. Κατά τον διορισµό και την παύση των µελών των διοικητικών
και διαχειριστικών οργάνων των αρµοδίων αρχών, εφαρµόζονται
οι σχετικές διατάξεις για διαφάνεια και λογοδοσία της κείµενης
νοµοθεσίας.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Άρθρο 51
Επαγγελµατικό απόρρητο
(Άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρµόδια αρχή, καθώς και οι ελεγκτές και οι εµπειρογνώµονες που
ενεργούν εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής, δεσµεύονται από
την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. Με
την επιφύλαξη περιπτώσεων οι οποίες υπάγονται στο ποινικό δίκαιο, τα ως άνω πρόσωπα δεν δηµοσιοποιούν εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους σε κανένα πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνον
σε συνοπτική ή γενική µορφή που διασφαλίζει ότι, δεν αναγνωρίζονται τα µεµονωµένα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο αστικών ή
εµπορικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη
νοµοθεσία.
Άρθρο 52
Χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών
(Άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τις εµπιστευτικές πληροφορίες
που λαµβάνει βάσει του παρόντος νόµου, µόνον στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων της και για τους ακόλουθους σκοπούς:
α. τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που διέπουν
την ανάληψη δραστηριότητας επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών από τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους,
β. τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων
των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεµατικών), της φερεγγυότητας, του συστήµατος διακυβέρνησης και των πληροφοριών που παρέχονται στα µέλη και στους δικαιούχους,
γ. την επιβολή διορθωτικών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων διοικητικών κυρώσεων,
δ. τη δηµοσίευση βασικών δεικτών επιδόσεων για κάθε Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α., που µπορεί να βοηθούν τα µέλη και τους δικαιούχους
κατά τη λήψη οικονοµικής φύσεως αποφάσεων όσον αφορά τη
σύνταξή τους,
ε. την άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων της αρµόδιας
αρχής, οι οποίες λαµβάνονται σύµφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
στ. σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τις κείµενες διατάξεις για την επαγγελµατική ασφάλιση, συµπεριλαµβανοµένης
της Οδηγίας που ενσωµατώνεται µε τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 53
Δικαίωµα εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(Άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Τα άρθρα 51 και 52 δεν θίγουν τις εξουσίες εξέτασης, που
ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το άρθρο 226 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 54
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρχών
(Άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα άρθρα 51 και 52 δεν εµποδίζουν τα ακόλουθα:
α. την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την εκτέλεση
των εποπτικών καθηκόντων τους,
β. την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων εποπτικών αρχών διαφόρων κρατών - µελών,
γ. την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής
και των αρµόδιων αρχών άλλων κρατών µελών κατά την εκτέλεση
των εποπτικών καθηκόντων τους,
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δ. την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής
και των ακόλουθων εθνικών αρχών, οργάνων ή προσώπων που
είναι αρµόδια για:
δα. την εποπτεία οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και
άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και αρχών υπεύθυνων για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών αγορών,
δβ. τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος στα κράτη µέλη µέσω της χρήσης µακροπροληπτικών κανόνων,
δγ. την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. και για άλλες παρεµφερείς διαδικασίες,
δδ. την προστασία της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος,
δε. τη διενέργεια νόµιµων ελέγχων των λογαριασµών Ι.Ε.Σ.Π.
- Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
ε. τη γνωστοποίηση σε όργανα τα οποία διαχειρίζονται την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αναγκαίων πληροφοριών για την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Οι πληροφορίες που περιέρχονται στις αρχές, στα όργανα
και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελµατικού απορρήτου του άρθρου
51.
3. Τα άρθρα 51 και 52 δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής και οιουδήποτε εκ των κάτωθι:
α. των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οργάνων, που συµµετέχουν στην εκκαθάριση συνταξιοδοτικών καθεστώτων ή Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες,
β. των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των προσώπων, τα οποία είναι επιφορτισµένα µε τη διενέργεια νόµιµων
ελέγχων των λογαριασµών Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
γ. των ανεξάρτητων αναλογιστών Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., οι οποίοι
ασκούν εποπτεία των εν λόγω Ι.Ε.Σ.Π., καθώς και των οργάνων
που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των αναλογιστών.
Άρθρο 55
Διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές τράπεζες,
νοµισµατικές αρχές, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστηµικών Κινδύνων
(Άρθρο 56 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Τα άρθρα 51 και 52 δεν εµποδίζουν την αρµόδια αρχή να
διαβιβάζει πληροφορίες
στις ακόλουθες οντότητες για τους
σκοπούς της άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων τους:
α. Kεντρικές τράπεζες και άλλα όργανα µε παρόµοια αποστολή, όταν ενεργούν µε την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής,
β. άλλες δηµόσιες αρχές υπεύθυνες για την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµών, κατά περίπτωση,
γ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστηµικών Κινδύνων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΑΑΕΣ), την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίσθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών) που θεσπίσθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει από τις αρχές ή τα όργανα της
παραγράφου 1, πληροφορίες που ενδεχοµένως χρειάζεται για
τους σκοπούς του άρθρου 52 του παρόντος.
3. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 56
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε δηµόσιες αρχές
υπεύθυνες για τη χρηµατοπιστωτική νοµοθεσία
(Άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Τα άρθρα 51 παράγραφος 1, 52 και 57 παράγραφος 1, δεν
εµποδίζουν τη γνωστοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής και άλλων δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιβολή νοµοθεσίας
σχετικής µε την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιθεωρητών που ενεργούν για λογαριασµό των εν
λόγω υπηρεσιών.
Η γνωστοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µόνον, εάν είναι αναγκαία για λόγους προληπτικού ελέγχου, καθώς και πρόληψης
της πτώχευσης και εξυγίανσης των υπό πτώχευση Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου, τουλάχιστον
ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες στις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται βάσει του άρθρου 54,
καθώς και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται µέσω επιτόπιων
ελέγχων, µπορούν να γνωστοποιούνται µόνον µε τη ρητή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής από την οποία προέρχονται ή της
αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους στο οποίο διενεργήθηκε
ο επιτόπιος έλεγχος.
2. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί εµπιστευτικές πληροφορίες
προς Εξεταστικές Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων ή προς
διοικητικές ή δικαστικές αρχές που είναι αρµόδιες για τη διεξαγωγή έρευνας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. οι οντότητες που ζητούν τις πληροφορίες έχουν αρµοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου να ερευνούν ή να ελέγχουν τις
ενέργειες των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη σχετική
νοµοθεσία,
β. οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση
της αρµοδιότητας που αναφέρεται στην περίπτωση α’,
γ. τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον
ισοδύναµες µε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
δ. εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος,
οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται µε τη ρητή συγκατάθεση
των αρµόδιων αρχών από τις οποίες προέρχονται και µόνον για
τους σκοπούς, για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη
συγκατάθεσή τους.
Άρθρο 57
Προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών
(Άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του άρθρου 54, τη
διαβίβαση πληροφοριών βάσει του άρθρου 55 και τη γνωστοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 56, πρέπει να πληρούνται
τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. η ανταλλαγή, η διαβίβαση ή η γνωστοποίηση των πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών και εποπτικών
αρµοδιοτήτων,
β. οι πληροφορίες που λαµβάνονται υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπεται
στο άρθρο 51 του παρόντος ,
γ. εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος - µέλος,
δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρµόδιας
αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, µόνον για τους σκοπούς, για τους οποίους η εν λόγω
αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.
2. Το άρθρο 52, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σταθερότητας
και της ακεραιότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δεν
εµποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας
αρχής και των αρχών ή των οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον
εντοπισµό και τη διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών που εφαρµόζεται στις χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω απαιτούνται οι ακόλουθες
τουλάχιστον προϋποθέσεις:
α. οι πληροφορίες πρέπει να προορίζονται για τον εντοπισµό,
τη διερεύνηση και τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στην περίπτωση
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α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56,
β. οι λαµβανόµενες πληροφορίες πρέπει να υπόκεινται στην
υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 51,
γ. εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος - µέλος,
δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρµόδιας
αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, µόνον για τους σκοπούς, για τους οποίους η εν λόγω
αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.
3. Εάν η αρµόδια αρχή ή οι αρχές και τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ασκούν τα καθήκοντα εντοπισµού ή διερεύνησης παραβάσεων χρησιµοποιώντας
τις υπηρεσίες προσώπων εντεταλµένων για τον σκοπό αυτόν,
λόγω ειδικών προσόντων, που δεν ανήκουν στον Δηµόσιο Τοµέα,
εφαρµόζεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.
Άρθρο 58
Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως
(Άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) έκθεση, σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις
προληπτικής φύσεως, που αφορούν την επαγγελµατική ασφάλιση και οι οποίες δεν εµπίπτουν στην εθνική κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τις επαγγελµατική ασφάλιση, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές τακτικά και τουλάχιστον ανά διετία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, της
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων
και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
(Άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
1. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει την οµοιόµορφη εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες
και εµπειρίες, µε σκοπό, ιδίως, την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών
σε αυτόν τον τοµέα, αλλά και τη στενότερη συνεργασία, µε τη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, προλαµβάνοντας στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και δηµιουργώντας τις
συνθήκες απρόσκοπτης συµµετοχής µελών διασυνοριακώς.
2. Η αρµόδια αρχή συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειµένου να διευκολυνθεί η εποπτεία της λειτουργίας των
Ι.Ε.Σ.Π..
3. Η αρµόδια αρχή, για τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010, και παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην αρχή αυτήν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων
της, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και
από το άρθρο 35 του Κανονισµού 1094/2010.
4. Η αρµόδια αρχή εξετάζει άµεσα οποιαδήποτε σηµαντική δυσκολία προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), προκειµένου να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση.
Άρθρο 60
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(Άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, τα Ι.Ε.Σ.Π.-
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T.E.A. και η αρµόδια αρχή εκτελούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.
Άρθρο 61
Τροποποίηση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ
(Άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. «Αντασφάλιση»: η δραστηριότητα που συνίσταται στην
ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή από µια άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών, που είναι
γνωστή ως Lloyd’s, η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από οποιοδήποτε µέλος των
Lloyd’s και αναλαµβάνονται από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση άλλη από την ένωση ασφαλιστών Lloyd’s, ή η παροχή
κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε οντότητα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2016/2341/ΕΚ.»
Άρθρο 62
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από 13 Ιανουαρίου 2019 καταργούνται:
α. Το άρθρο 22 του ν. 3846/2010 (Α’ 66).
β. Τα άρθρα 264-268 του ν. 4364/2016 (άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόµενο των διατάξεών του.
Άρθρο 63
Ένταξη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων
του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠΕΘΝΑΚ
στον e-ΕΦΚΑ και υγειονοµική περίθαλψη
ασφαλισµένων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Το άρθρο 24 του ν. 4618/2019 (Α’89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Άρθρο 24
1. Στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του eΕΦΚΑ υπάγονται οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι των κάτωθι
Ειδικών Λογαριασµών επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.: α) του Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και β) του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ - ΠΠΕΘΝΑΚ).
2. Το ύφος της καταβλητέας σύνταξης (Ρ) καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τους ήδη συνταξιούχους και για όσους υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 31.12.2018, εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος: Ρ = 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιµες αποδοχές.
Ως συντάξιµες αποδοχές νοείται ο συντάξιµος µισθός επί του
οποίου υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη.
β) Για όσους υπέβαλλαν ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2019 και εφεξής εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος:
(Ρ) = (i) + (ii), όπου (i) = 0,45% *έτη ασφάλισης* συντάξιµες
αποδοχές, για το διάστηµα ασφάλισης έως και 31.12.2014 και (ii)
το Σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος

για διάστηµα ασφάλισης από 1.1.2015, όπως ισχύει για όλους
τους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΕΑΕΠ. Ως «συντάξιµες αποδοχές»
θεωρούνται οι συντάξιµες αποδοχές, όπως αυτές προσδιορίζον-
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ται στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
3. Η σύνταξη υπόκειται σε εισφορές υγείας υπέρ Ταµείου
Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και υπέρ Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τους συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠΕΘΝΑΚ, πλην όσων έχουν ενταχθεί στο ΤΥΠΕΤ, σε κρατήσεις υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, καθώς και
σε κάθε άλλη νόµιµη κράτηση.
4. Η επικουρική σύνταξη, ως καθορίζεται µε τις παραγράφους
2 και 5, καταβάλλεται στους µεν συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ από
1.3.2018, στους δε συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ
από 1.8.2018. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη καταβληθεί κατ'
εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4618/2019, ως ίσχυε πριν την
αντικατάστασή του µε το παρόν, εξαντλούν την υποχρέωση του
ΕΤΕΑΕΠ για το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχουν καταβληθεί.
5. Εάν το καταβλητέο κατά τις 31.12.2019 ποσό συντάξεων
είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική
διαφορά, µέχρι τις 31.12.2024 και από 1.1.2025 και εφεξής οι
συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαµορφώνεται βάσει
της παραγράφου 2 του παρόντος.
6. Από 1.1.2025 και εφεξής, οι συντάξεις δεν αναπροσαρµόζονται.
7. Οι ασφαλισµένοι του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠΕΘΝΑΚ
από 1.1.2019 καθίστανται ασφαλισµένοι του τ. ΕΤΕΑΕΠ και διέπονται ως προς τις εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, τον
χρόνο ασφάλισης, τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος
σε σύνταξη και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην ασφάλιση και
στις παροχές, από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ο χρόνος ασφάλισης που
πραγµατοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ- ΠΠΕΘΝΑΚ λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
e-ΕΦΚΑ.
8. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018 έως
2032 επιπρόσθετη ασφαλιστική εισφορά, η οποία ανέρχεται κατ'
έτος σε ποσοστό 12% επί των µεικτών αποδοχών των απασχολούµενων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΕΤΕ στις 31 Δεκεµβρίου του αντίστοιχου έτους. Η κατά τα ως άνω ετήσια
επιπρόσθετη εισφορά της ΕΤΕ προς τον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ καταβάλλεται για το έτος 2018 µέχρι τις
30.6.2020 και για τα υπόλοιπα έτη έως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του πρώτου τριµήνου του αµέσως επόµενου έτους. Με
την επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
(ΕΤΕ) για τα έτη 2019 και 2020 συµψηφίζεται η επιπρόσθετη εισφορά που έχει καταβληθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) στο τ. ΕΤΕΑΕΠ κατ' εφαρµογή του άρθρου 24 του ν.
4618/2019, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το παρόν.
Με τις ως άνω εισφορές εξαντλείται η υποχρέωση της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ που προκύπτει από την οικονοµική επιβάρυνση
του τελευταίου µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθώς
και οιουδήποτε άλλου τρίτου.
9. Η επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Α.Ε., ως ορίζεται στην παράγραφο 8, δεν λαµβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισµό της σύνταξης του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ούτε προσαυξάνει τη σύνταξη αυτή κατ'
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εφαρµογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε θέµα που προκύπτει από την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 64
Μεταβατική διάταξη για το πρώην προσωπικό
των πιστωτικών ιδρυµάτων
Πρώην εργαζόµενοι των πιστωτικών ιδρυµάτων οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις εταιρίες του ν. 4354/2015 (Α'
176) δύνανται να ασφαλίζονται για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήµα στους ενταχθέντες στον τ. ΕΦΚΑ
τοµείς του, του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) του άρθρου 53
παρ. 1 Ζ υποπεριπτώσεις εε, στστ, ζζ, θθ του ν. 4387/2016 (Α’
85), κατόπιν αιτήσεως. Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ή εντός µηνός
από την έναρξη της απασχόλησης στις εταιρείες του ν.
4354/2015. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους εργαζόµενους
ασφαλίζονται στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής
- Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από 13.1.2019.
Αθήνα,

2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5. ΥΓΕΙΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της
σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση του συνόλου του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.56’ λύεται η συνεδρίαση την
Πέµπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, κοινοβουλευτικός έλεγχος: συζήτηση επίκαιρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

