ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7595
2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίας Σουλτάνας
Ελευθεριάδου και του κ. Γεωργίου Καµίνη, σελ. 7671 - 7779
3. Ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας, σελ. 7671 - 7775, 7779 - 7809
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 7671 - 7775
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7669
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7629, 7630, 7631, 7640,
7641, 7642, 7643, 7663, 7665, 7666, 7667, 7668, 7671, 7679,
7810, 7818, 7829, 7830, 7831, 7841, 7843, 7844, 7847, 7848,
7851, 7852, 7853, 7855, 7856, 7857, 7858, 7861, 7864, 7865,
7867, 7868, 7869, 7870, 7880, 7881
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1468 έως 1553,
σελ. 7595-7618
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
7619 - 7623
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:, σελ.
α) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Η Ακαδηµία Αθηνών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ακαδηµίας Πλάτωνος», σελ. 7629
β) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας:, σελ.
i. µε θέµα: «Μόνο ήπιες παρεµβάσεις στον όρµο «Οχυρά»
στην Πέρδικα της Αίγινας», σελ. 7631
ii. µε θέµα: «Ποια είναι η κυβερνητική θέση για την βιωσιµότητα, την εξυγίανση και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας;», σελ. 7633
iii. µε θέµα: «Κατάργηση κρατήσεων ν.4093/2012 µερισµάτων αποστράτων στρατιωτικών», σελ. 7634
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Καθυστέρηση καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης των επαγγελµατιών αλιέων», σελ. 7636
δ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:, σελ.
i. µε θέµα: «Διαδικασίες Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Σχολείων, ανύπαρκτος ο έλεγχος ποιότητας περιεχοµένου στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Δηµόσιου
Σχολείου;», σελ. 7637
ii. µε θέµα «Σοβαρά προβλήµατα σχολικής στέγης, ασφάλειας, εξοπλισµού και υγιεινής στο µουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης», σελ. 7640
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»,
σελ. 7643 - 7881
2. Ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
i. της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική

Συµµαχία, σελ. 7643 - 7662
ιι. της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 , σελ. 7663
- 7664
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σελ. 7665 - 7670
4. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ,
σελ. 7818 - 7827
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,

σελ. 7851 - 7866
σελ. 7670 - 7828
σελ. 7843 - 7851
σελ. 7596 - 7670
σελ. 7828 - 7843
σελ. 7866 - 7881

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 7671
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 7669
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 7851, 7852, 7853, 7855,
7856, 7857, 7858, 7861,
7864, 7865
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 7671, 7779, 7810, 7818
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 7663
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 7865
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 7666, 7668
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 7844, 7847, 7848
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 7629, 7630, 7634, 7640,
7641, 7642, 7643, 7665,
7666, 7667, 7668
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 7861, 7865
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 7829, 7830, 7831
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 7857
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 7641
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 7868, 7869, 7870,7880,
7881
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 7643
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 7667
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Π. ,
σελ. 7847
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,
σελ. 7843
Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7629, 7630
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 7631, 7632
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7633, 7634, 7635, 7636,
7637
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 7637
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 7638, 7639

ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
ΜΕΝΔΩΝΗ Σ. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Ν. ,

σελ. 7638, 7639, 7640, 7641,
7642
σελ. 7629, 7630
σελ. 7640, 7642
σελ. 7631, 7632, 7633, 7634,
7365

Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ,
σελ. 7814
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 7843, 7844
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7864
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7871
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7876
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 7816
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 7865
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. , σελ. 7832
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. , σελ. 7874
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 7846
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7835
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ,
σελ. 7872
ΒΕΤΤΑ Κ. ,
σελ. 7866
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 7838
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 7829, 7830
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. ,
σελ. 7863
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 7860
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ,
σελ. 7870
ΔΟΥΝΙΑ Π. ,
σελ. 7841
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 7842
ΙΑΤΡΙΔΗ Τ. ,
σελ. 7853
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7833
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 7812
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 7855
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 7845
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 7861
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ,
σελ. 7867
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 7856
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 7859
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 7844
ΜΑΛΑΜΑ Κ. ,
σελ. 7858
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 7865
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 7810
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
σελ. 7877
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 7847, 7848
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7880
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 7777
ΠΑΝΑΣ Α. ,
σελ. 7840
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 7832
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 7870
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σ. ,
σελ. 7828
ΠΟΥΛΑΣ Α. ,
σελ. 7868
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 7850, 7851
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 7873, 7878
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 7869
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 7831
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 7873
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
σελ. 7846
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
σελ. 7840
ΤΟΛΚΑΣ Ά. ,
σελ. 7875
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 7857
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Π. ,
σελ. 7848
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 7853, 7855
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7562
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 7830

ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
ΧΑΡΙΤΟΥ Δ. ,
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,

σελ. 7879
σελ. 7879
σελ. 7852, 7853
σελ. 7776, 7857

ΣΤ. Επί της ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας:
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 7669
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 7666, 7668
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 7666, 7667
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7666
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 7667, 7668
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 7665
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 7665
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 7667, 7668
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 7669

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟE’
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 15-2-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΟΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 15

Φεβρουαρίου 2022 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Για την ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της
χώρας»).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Νοµού Ιωαννίνων, τα
ακόλουθα:

7596

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7597

7598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7599

7600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7601

7602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7603

7604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7605

7606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7609

7610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7611

7612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7613

7614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7615

7616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7617

7618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7621

7622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7623

7624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
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7626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

7627

7628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Έχουµε επτά επίκαιρες ερωτήσεις, υπάρχει το σχετικό έγγραφο από τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Ξεκινάµε µε την τρίτη µε αριθµό 395/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού A’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Αγγελικής Αδαµοπούλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Η Ακαδηµία Αθηνών για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της Ακαδηµίας Πλάτωνος».
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κατέθεσα αυτή την ερώτηση εν όψει µίας επιστολής που έχει απευθύνει η Ακαδηµία Αθηνών, η οποία είναι η
αποκλειστική κυρία και νοµέας της Ακαδηµίας Πλάτωνος και η
οποία τελείως τυχαία από διάφορα δηµοσιεύµατα ενηµερώθηκε
για την έγκριση µελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο
µίας προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης που
υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισµού, ο Δήµος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής µε την αντίστοιχη ανάδοχο εταιρεία και προβλέπει διάφορες παρεµβάσεις στη συγκεκριµένη έκταση για την
ανάπλαση της περιοχής.
Η ιδιοκτήτρια διά του Γενικού Γραµµατέα κ. Ζερεφού διαµαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι δεν ήρθατε σε µία προγενέστερη συνεννόηση µε την ίδια, περιγράφει στην επιστολή της το
σύντοµο ιστορικό, πώς περιήλθε στην κυριότητα και στη νοµή
της η συγκεκριµένη έκταση κατόπιν µίας διαθήκης της 7-4-1937
του Παναγιώτη Αριστόφρονος, ενώ παραχωρήθηκε το 1976 η κατοχή και η χρήση αυτής της έκτασης στην Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, αλλά σκοπός αυτής της παραχώρησης ήταν µόνο η
συνέχιση και η ολοκλήρωση ανασκαφών.
Έρχεται εδώ η συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση, η
οποία αφ’ ενός δεν µνηµονεύει την ιδιοκτήτρια, αφ’ ετέρου δεν
έχει ζητηθεί καν η άδεια της ιδιοκτήτριας αλλά και του αρµόδιου
καθ’ ύλην εφετείου που έπρεπε να δώσει την άδειά του, προκειµένου να γίνει η συγκεκριµένη παραχώρηση στο τρίτο και το χειρότερο από όλα είναι ότι η σύµβαση αυτή παρεκκλίνει,
υπερβαίνει του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε η έκταση
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο αποκλειστικός σκοπός ήταν
ακριβώς η ολοκλήρωση των ανασκαφών.
Και σκανδαλωδώς, όπως πρόσεξα, στη σελίδα 8 της προγραµµατικής σύµβασης αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι ο χώρος
προσαρτήθηκε επίσηµα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, κάτι το
οποίο δεν έχει γίνει.
Δεν διαµαρτύρεται µόνο η ιδιοκτήτρια, διαµαρτύρονται και οι
κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι έχουν αναπτύξει έντονους δεσµούς µε τον χώρο. Τον χρησιµοποιούν ως χώρο αναψυχής, ως
χώρο άθλησης, ως έναν χώρο ζωτικού πρασίνου και διαµαρτύρονται διότι ουσιαστικά η σύµβαση προβλέπει µία έντονου τουριστικού χαρακτήρα ανάπτυξη που θα οδηγήσει συνακόλουθα
και σε µία τεχνητή αύξηση της τιµής των ακινήτων, δηλαδή σε
µία τουριστικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της περιοχής και διαµαρτύρονται και για την επαναχωροθέτηση του Μουσείου της
Πόλης των Αθηνών, εκεί όπου βρίσκονται γήπεδα και ο χώρος
του πρασίνου.
Τελειώνω, λοιπόν, ρωτώντας, τα εξής: Πρώτον, κυρία Υπουργέ, θέλω να µου απαντήσετε γιατί υπεγράφη η συγκεκριµένη
σύµβαση, χωρίς να έχετε έρθει σε συνεννόηση προηγουµένως
µε την ιδιοκτήτρια και, δεύτερον, αν πρόκειται να λάβετε υπ’ όψιν
σας τις προτάσεις που έχουν υποβάλει οι κάτοικοι τις εναλλακτικές και την επαναχωροθέτηση του Μουσείου στο πρώην οικόπεδο εταιρείας του οµίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», του οποίου η
απαλλοτρίωση θα ολοκληρωθεί σύντοµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, για να δούµε λίγο τα πράγµατα, ποια είναι η
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πραγµατικότητα. Η έκθεση της Ακαδηµίας Πλάτωνος αποτελεί
ήδη από το 1937 χαρακτηρισµένο αρχαιολογικό χώρο και περιλαµβάνει ακίνητα µε διαφορετική προέλευση και δύο ιδιοκτησίες.
Κάποια προέρχονται από εκτάσεις που είχε αγοράσει ο Παναγιώτης Αριστόφρων το 1929 και κατέλειπε µε διαθήκη στη σύζυγό του και µετά τον θάνατο της τελευταίας στην Ακαδηµία
Αθηνών. Αυτά είναι πενήντα έξι ακίνητα. Πολλά άλλα ακίνητα
προέρχονται από απαλλοτρίωση που διενήργησε το ελληνικό δηµόσιο, το Υπουργείο Υποδοµών παλαιότερα, το Υπουργείο Πολιτισµού στη συνέχεια. Τα ακίνητα αυτά είναι εκατόν πενήντα
επτά.
Τα λέω, για να δούµε τις ιδιοκτησίες. Καλό είναι –και θα παρακαλούσα γι’ αυτό- µερικές πηγές, δηµοσιεύµατα, να ελέγχονται
λίγο καλύτερα.
Σύµφωνα µε τον αρχαιολογικό νόµο, λοιπόν, τα µνηµεία και οι
αρχαιολογικοί χώροι προστατεύονται και αναδεικνύονται από το
Υπουργείο Πολιτισµού, οι ενέργειες του οποίου σχετίζονται µε
την ίδια την υπόσταση των µνηµείων, ανεξάρτητα από το ποιος
είναι ο ιδιοκτήτης και, φυσικά, δεν θίγουν ούτε αµφισβητούν δικαιώµατα κυριότητας. Πρόκειται, δηλαδή, για ενέργειες που δεν
ιδρύουν δικαίωµα κυριότητας του δηµοσίου ούτε αµφισβητούν
την κυριότητα του όποιου προσώπου φέρεται ως ιδιοκτήτης.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισµού και
του Δήµου Αθηναίων, καθώς η Ακαδηµία Πλάτωνος έχει χαρακτηριστεί και ως άλσος ήδη από το 1979, υπεγράφη προγραµµατική σύµβαση πολιτιστικής ανάπτυξης µε αντικείµενο την
προστασία και ανάδειξη τόσο του αρχαιολογικού χώρου, όσο και
του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου του πάρκου λόγω αρµοδιότητας εκάστου συµβαλλόµενου φορέα. Η συγκεκριµένη
σύµβαση ούτε ιδρύει ούτε µεταβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώµατα
υπέρ του δηµοσίου ή του δήµου ή κάποιου άλλου και σε καµµία
περίπτωση δεν αµφισβητεί τα ήδη υπάρχοντα και νόµιµα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα της Ακαδηµίας Αθηνών. Σηµειώνω ότι η σύµβαση συντάχθηκε κατόπιν µελετών που έχουν εγκριθεί οµόφωνα
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και εγκρίθηκε και από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για να απαντήσω, λοιπόν, στο ερώτηµά σας, σας ενηµερώνω
ότι µε την επιστολή στην οποία αναφέρεστε, η Ακαδηµία Αθηνών
έχοντας θορυβηθεί από δηµοσιεύµατα πλήρως ανυπόστατα και
όχι από το ίδιο το κείµενο της σύµβασης, θέλησε να επισηµάνει
προς τους συµβαλλόµενους ότι ναι µεν έχει επιτρέψει τη χρήση
από την αρχαιολογική υπηρεσία της έκτασης των ακινήτων του
Αριστόφρονα, διατηρεί όµως την κυριότητα επ’ αυτών. Τυχόν δε
µεταβολή του χαρακτήρα της έκτασης ως αρχαιολογικού και ως
άλσους δεν µπορεί να λάβει χώρα χωρίς ενηµέρωση και έγκρισή
της.
Το Υπουργείο Πολιτισµού, επειδή συνεργάζεται µε την Ακαδηµία, ήρθε άµεσα σε συνεννόηση και εξήγησε την πραγµατικότητα, ότι δηλαδή η προγραµµατική σύµβαση σε καµµία
περίπτωση δεν θίγει ιδιοκτησιακά ζητήµατα, αλλά στοχεύει στην
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, µεγάλο τµήµα του µνηµείων
του οποίου οφείλονται σε ανασκαφές του ίδιου του Αριστόφρονα, καθώς και σε ανασκαφές που πραγµατοποίησαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες µε χρηµατοδότηση της συζύγου του.
Ως προς το δεύτερο ερώτηµά σας, σας ενηµερώνω ότι η
ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών αποτελεί όραµα
δεκαετιών των υπηρεσιών του Υπουργείου µε σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης µέσα από τα ευρήµατα που έχει
φέρει στο φως η αρχαιολογική έρευνα. Ήδη, µε νοµοθετική ρύθµιση του 2002 τροποποιήθηκε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
της πόλης των Αθηνών και καθορίστηκε ο χώρος ανέγερσης του
Μουσείου στο βορειοδυτικό τµήµα του αρχαιολογικού χώρου.
Το 2011 εγκρίθηκε το κτηριολογικό πρόγραµµα και οι βασικές
µουσειολογικές αρχές του µουσείου. Το 2012 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών για την εκπόνηση µελετών. Στην προγραµµατική σύµβαση
προβλέπεται η εκπόνηση των απαραίτητων µελετών για την κατασκευή του µουσείου.
Το οικόπεδο ιδιοκτησίας του οµίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», το λεγόµενο «Reds», στο οποίο αναφέρεστε, είναι εξίµισι στρέµµατα και
όχι εξήντα, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας. Κηρύχθηκε
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απαλλοτριωτέο το 2011, µετά την οριοθέτηση του αρχαιολογικού
χώρου, µε σκοπό όχι τη χωροθέτηση του Μουσείου Αθηνών το
οποίο έχει χωροθετηθεί οριστικά από το 2002, αλλά µε σκοπό τη
δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών του Μουσείου, για παράδειγµα ένα υπόγειο πάρκινγκ. Εποµένως, θέµα επαναχωροθέτησης του µουσείου δεν τίθεται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, θα παρακαλούσα για µια αντίστοιχη ανοχή γιατί έχω
να αναφέρω και κάποια πράγµατα για τις προτάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Να ξέρετε,
όµως και οι Υπουργοί και οι Βουλευτές ότι οι ερωτήσεις είναι
ερωτήσεις. Αλλιώς, κάντε επερώτηση. Όµως, θα έχετε µια
ανοχή.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι λίγο σύνθετο το ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, εντάξει. Ξεκινήστε. Μη χάνουµε χρόνο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, απ’ ό,τι καταλαβαίνω από την απάντησή σας αµφισβητείτε το περιεχόµενο της
επιστολής του κ. Ζερεφού. Λέτε, δηλαδή, µε λίγα λόγια ότι ψεύδεται ο κ. Ζερεφός, διότι αναφέρει κανονικότατα ότι δεν ήρθε σε
συνεννόηση το Υπουργείο µαζί του. Αναφέρατε κάποιες εκτάσεις,
πέρα από αυτές που έχουν απαλλοτριωθεί. Είναι εκτάσεις που
όντως ανήκουν στην κυριότητα της Ακαδηµίας Αθηνών και µόνο
γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε, αφού η προγραµµατική σύµβαση
αφορά όλη την έκταση, έτσι κι αλλιώς να έρθετε σε συνεννόηση
µε την εταιρεία, πολλώ δε µάλλον, όπως προείπα, διότι έχει να
κάνει µε παρεµβάσεις οι οποίες παρεκκλίνουν, υπερβαίνουν τον
σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε η έκταση. Υποτίθεται ότι η
έκταση παραχωρήθηκε για να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές, όχι
για να γίνουν όλες αυτές οι παρεµβάσεις που κάνετε.
Γι’ αυτό και ο κ. Ζερεφός σας λέει ότι από τη µία δεν έχετε την
εξουσία να παραχωρείτε την έκταση σε τρίτους και ότι αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις οποίες παραχωρήθηκε η έκταση,
οφείλετε να αποδώσετε τη χρήση στην Ακαδηµία Αθηνών µε
σκοπό να ιδρυθεί και το διεθνές κοινό των ακαδηµιών, όπως λέει.
Άρα, λοιπόν –επειδή δεν έχω πολύ χρόνο- αυτά τα οποία λέτε
εσείς έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε το περιεχόµενο της επιστολής του κ. Ζερεφού.
Από εκεί και πέρα, οφείλατε να έρθετε και σε µια δηµόσια διαβούλευση µε τους κατοίκους, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον χώρο
εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν κάνει αγώνες για να διατηρηθεί ο
δηµόσιος χαρακτήρας. Αναφέρονται σε παρεµβάσεις τύπου
«κοπή πεντακοσίων ογδόντα δέντρων», χωρίς να προβλέπεται αντισταθµιστικά φύτευση περισσότερων δέντρων ή τόσων δέντρων
ώστε να µην υποβαθµίζεται περιβαλλοντικά ο χώρος. Ως προς
τη χωροθέτηση του µουσείου, τοποθετείται σε µία έκταση που
θα αποστερήσει ζωτικό χώρο ελεύθερης χρήσης του πάρκου. Γι’
αυτό και αντιπροτείνουν το πρώην οικόπεδο της «Reds», διότι και
δεν έχει αρχαιολογικά ευρήµατα και, εν πάση περιπτώσει, είναι
ο πιο ενδεδειγµένος.
Προβλέπεται η ενοποίηση και η περίφραξη αρχαιολογικών
σκαµµάτων, η οποία θα αφαιρέσει από τη λαϊκή χρήση εξήντα
στρέµµατα χωρίς να προβλέπονται αντισταθµιστικές απαλλοτριώσεις για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.
Επίσης, οι εκτάσεις που πάτε να αποσπάσετε ως προς την
ελεύθερη χρήση τους θα πρέπει να αποδοθούν στον δηµόσιο χαρακτήρα του πάρκου προκαταβολικά. Δεν έχετε κάνει ούτε καν
µία κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή µελέτη, διότι υπάρχει ένας
πολύ επικίνδυνος δρόµος, η οδός Δράκοντος, δίπλα σε µία παιδική χαρά. Η οδός αυτή δεν έχει καν ορατότητα.
Δεν έχετε κάνει καµµία µελέτη και αφήνετε τελείως στο περιθώριο το γεγονός ότι τµήµα της περιοχής είναι εγκαταλελειµµένο. Έχει µια εικόνα εγκατάλειψης µε µπάζα, µε ένα βιοτεχνικό
πάρκο που αναπτύσσει ρυπογόνες δραστηριότητες. Δεν έχετε
προβλέψει τι θα γίνει µε τους χώρους άθλησης, όπου δραστηριοποιούνται διάφορα αθλητικά σωµατεία. Περιορίσατε την ελεύθερη πρόσβαση στα αρχαιολογικά ευρήµατα. Δεν φροντίσατε
ούτε καν για την καθολική προσβασιµότητα για τα άτοµα µε ανα-
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πηρία που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση τα καροτσάκια.
Με λίγα λόγια πρόκειται για µία προχειρότατη µελέτη. Το έργο
κοστίζει 3,5 εκατοµµύρια ευρώ. Οι κάτοικοι έχουν υποβάλει προτάσεις ολιστικές που αντιµετωπίζουν εναρµονισµένα τον αρχαιολογικό χώρο µε τον χώρο πρασίνου.
Φαίνεται ότι δεν σας ενδιαφέρει ότι είναι χώρος αναψυχής. Δίνετε καθαρά έµφαση στην τουριστικοποίηση της περιοχής, γιατί
αυτό το κάνει παγίως ο κ. Μπακογιάννης και στον λόφο του
Στρέφη και στο λόφο του Φιλοπάππου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ πολύ,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά
πρέπει να σταµατήσει αυτή η τακτική. Θα καταγγείλω το γεγονός
ότι έχει πάει ήδη συνεργείο στην περιοχή και κόβει δέντρα. Με
ποια αρµοδιότητα πάνε και κόβουν δέντρα αυτήν τη στιγµή;
Είναι µια πρόχειρη µελέτη, είναι άκυρη η µελέτη γιατί δεν έχει
λάβει κανείς υπ’ όψιν τα δικαιώµατα της εταιρείας. Σας καλώ να
λάβετε υπ’ όψιν τις προτάσεις των κατοίκων. Είναι άκρως αντιδηµοκρατική και παράνοµη η διαδικασία µε την οποία υπεγράφη
αυτή η σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, καταρχήν ας µη συγχέουµε στο µυαλό µας
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδηµίας Πλάτωνος µε την γειτονιά
Ακαδηµία Πλάτωνος. Είναι δύο διακριτές έννοιες, τις οποίες
οφείλουµε να αντιληφθούµε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το αν είναι ή δεν είναι το λένε οι νόµοι.
Λοιπόν, µιλάµε για τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος εκτός από
αρχαιολογικός χώρος από το 1979 είναι και άλσος, εποµένως
υπάρχει και αρµοδιότητα του Δήµου Αθηναίων. Να επαναλάβω
για άλλη µια φορά. Τα οικόπεδα, τα οποία αγόρασε ο Αριστόφρων και αποτελούν ιδιοκτησία, η οποία δεν θίγεται, της Ακαδηµίας Αθηνών είναι πενήντα έξι. Το ελληνικό δηµόσιο έχει
απαλλοτριώσει, επιπλέον, εκατόν πενήντα επτά.
Οι προσπάθειες, λοιπόν, του Υπουργείου Πολιτισµού για την
ανάδειξη και την προστασία της Ακαδηµίας Πλάτωνος είναι σταθερές, επίπονες και θα συνεχίσουν να γίνονται. Μετά τις ενέργειες της περιόδου 1999 - 2005 και 2010 - 2015 και την απραξία
του ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζονται σε τρεις βασικούς άξονες, που
αποτελούν προαπαιτούµενα για την αξιοποίηση και ανάδειξη της
ευρύτερης περιοχής.
Την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων των ακινήτων εντός
του σηµερινού αρχαιολογικού χώρου, το προχωράµε. Την κατάργηση της ισχύουσας χρήσης βιοτεχνικό πάρκο, το προσπαθούµε.
Την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, το κάνουµε. Την
ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, το κάνουµε. Με
την προγραµµατική σύµβαση προχωρούµε τα δύο τελευταία.
Θα επαναλάβω ο Αριστόφρων έκανε ανασκαφές στα οικόπεδα, τα οποία αγόραζε. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν µνηµεία. Η
αρχαιολογική υπηρεσία εκ του Συντάγµατος και του νόµου υποχρεούται να φροντίζει τα µνηµεία και αυτό γίνεται δια της προγραµµατικής σύµβασης.
Ως προς το µουσείο σας επαναλαµβάνω ότι χωροθετήθηκε µε
το ν.3057/2002 άρθρο 80, παράγραφος 2α και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Το 2011 µετά την
έγκριση του κτηριολογικού προγράµµατος και των µουσειολογικών αρχών εκπονήθηκε η αναγκαία γεωτεχνική µελέτη στον
χώρο ανέγερσης του µουσείου. Το 2012 εγκρίθηκε το τροποποιηµένο κτηριολογικό πρόγραµµα και οι τεχνικές προδιαγραφές
για το κτήριο. Η εκπόνηση των µελετών προβλέπεται στην προγραµµατική σύµβαση. Όπως προανέφερα δεν τίθεται θέµα επαναχωροθέτησης του µουσείου.
Επίσης, ένα µεγάλο µέρος των απαλλοτριώσεων έχει συντελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Απαλλοτριώθηκαν περίπου εκατόν εξήντα ακίνητα, το
επαναλαµβάνω για να το συνειδητοποιήσετε και ακολούθησε µετεγκατάσταση κατοίκων και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
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Έτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκε ένας αρχαιολογικός χώρος εκατόν
τριάντα στρεµµάτων, ο οποίος συγχρόνως είναι και άλσος φορτισµένος µε αξίες και συµβολισµούς µέσα στον οποίο διατηρούνται τα ορατά κατάλοιπα της ακαδηµίας.
Ήδη προχωρούµε, σας το ανέφερα, τις διαδικασίες για την
ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων των ακινήτων. Το συµβούλιο
γνωµοδότησε στις 9 Φεβρουαρίου υπέρ της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και επιπλέον ακινήτων. Το ακίνητο του «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»
µαζί µε τα επιπλέον οκτώ ακίνητα καταλαµβάνουν έναν επιπλέον
χώρο που παραχωρείται στον αρχαιολογικό χώρο, περίπου έντεκα στρεµµάτων και ήδη έχει εξασφαλιστεί η αποζηµίωση που
είναι περίπου 6,5 εκατοµµύρια.
Εποµένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε το µουσείο να
επαναχωροθετηθεί ούτε να λέτε αυτά τα οποία λέτε περί διαφορετικής χρήσης. Τα αρχαία και τον αρχαιολογικό χώρο αναδεικνύουµε και προστατεύουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 397/9-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Μόνο ήπιες παρεµβάσεις στον όρµο «Οχυρά» στην Πέρδικα της Αίγινας».
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µακάρι να έχετε από κοντά αίσθηση και γνώση
του χώρου. Φαντάζοµαι επειδή είναι δηµοφιλής χώρος όσοι πάνε
στην Αίγινα επισκέπτονται και την Πέρδικα. Ελπίζω να έχετε πάει
για να έχουµε µια πιο άµεση εικόνα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Στο
παρελθόν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει το χωριό, το λιµανάκι, όλη η περιοχή της Πέρδικας συµπεριλαµβανοµένου και του
όρµου Οχυρών και όλο το τοπίο στο µισό µίλι είναι το προστατευόµενο νησί φυσικού κάλλους η Μονή, όλη αυτή η περιοχή
είναι περιοχή υψηλού φυσικού κάλλους και ειδικά και ο όρµος
για τον οποίο συζητάµε τα Οχυρά είναι και χώρος ιστορικής µνήµης και αρχαιολογικής αξίας.
Στο κείµενο της επίκαιρης ερώτησής µου νοµίζω ότι συνοπτικά
περιέχονται όλα. Στις 19 Ιανουαρίου, πριν από έναν µήνα περίπου, η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων
Δυνάµεων προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την
αξιοποίηση τριακοσίων τριάντα περίπου στρεµµάτων ιδιοκτησίας
του Ταµείου Εθνικού Στόλου, την περιοχή Οχυρά, στο πανέµορφο λιµανάκι της Πέρδικας του Δήµου Αίγινας. Και καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προτάσεις έως τις 10 Μαρτίου
µε δεσµευτικούς όρους για την ένταξη σε στρατηγικές επενδύσεις, τη µακροχρόνια µίσθωση ενενήντα εννέα ετών και ετήσιο
µίσθωµα ενός εκατοµµυρίου.
Αυτή η ιστορία της κερδοσκοπικής παρέµβασης επιχειρηµατιών µέσω του Ταµείου Εθνικού Στόλου στον χώρο είχε ξαναχτυπήσει ως προσπάθεια το ’14 - ’15. Ξεσηκώθηκε όλη η Αίγινα τότε.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Άµυνας, οι Βουλευτές, οι
πάντες το αποτρέψαµε και άνοιξε µια συζήτηση για την πραγµατική αξιοποίηση του χώρου.
Τώρα η καινούργια πρόταση είναι πέντε φορές σκληρότερη µε
τα στοιχεία που σας ανέφερα από την πρόταση τότε του ’14 - ’15
κερδοσκοπική επιχειρηµατική δράση βάρβαρη κατά παραβίαση
κάθε δυνατότητας αντοχής του χώρου και της περιοχής φυσικού
κάλλους.
Επειδή ακριβώς συµβαίνουν αυτά δεν σας ρωτώ µόνο εγώ,
σας ρωτάει όλη η Αίγινα και στη δευτερολογία µου θα σας καταθέσω όλα τα στοιχεία. Πρώτον, προτίθεστε να παρέµβετε άµεσα
να σταµατήσει αυτό το σχέδιο; Διότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει. Δεν είναι δυνατόν και δεν µπορεί να το νοµιµοποιήσει
η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Και δεύτερον, προτίθεστε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία και την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση να επαναδραστηριοποιηθεί ο σχεδιασµός για την ήπια λειτουργική και
ωφέλιµη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισµικά ανάπτυξη της
περιοχής;
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Κύριε Υπουργέ, ελπίζω ότι οι απαντήσεις σας θα είναι τέτοιες
που να θέτουν τέρµα σε αυτή την επιχειρούµενη βαρβαρότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Χαρδαλιά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αξιότιµε κύριε Βουλευτά, δεν θα µακρηγορήσω, αλλά για την αρχή θα ήθελα να παραθέσω ένα πολύ σύντοµο ιστορικό της υπόθεσης την οποία
συζητούµε. Και αυτό νοµίζω θα συνδράµει στη συζήτηση.
Το ακίνητο Πέρδικα, όπως σωστά είπατε, στην νήσο Αίγινα της
Περιφέρειας Αττικής αποτελεί ένα αγροτεµάχιο µε εµβαδόν
330.215 τετραγωνικών µέτρων, τριακόσια τριάντα στρέµµατα και
είναι δε υψηλής αντικειµενικής αξίας ύψους 7.139.000 ευρώ και
αποτελεί ιδιοκτησία του Ταµείου Εθνικού Στόλου, του ΤΕΣ.
Το συγκεκριµένο ακίνητο έχει αποδοθεί από το έτος 2018 -παρακαλώ συγκράτησε τη χρονιά- στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάµεων, την ΥΠΑΑΠΕΔ, προς
αξιοποίηση και σύµφωνα µε τον ν.4407/16 -επίσης συγκρατήστε
τη χρονολογία του νόµου- που αποτελεί το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.
Θέλω να σας υπενθυµίσω, αν και νοµίζω ότι δεν το έχετε λησµονήσει, ότι η ΥΠΑΑΠΕΔ επιλέγει ακίνητα προς αξιοποίηση από
αυτά που έχουν διατεθεί ήδη σε αυτήν από το Ταµείο Εθνικής
Άµυνας, από το ΤΕΘΑ, το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, το Ταµείο
Εθνικού Στόλου, το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, το Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας και βέβαια από το Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας.
Και τι κάνει; Προβαίνει σε διαδικασίες για την εκµίσθωσή τους,
σύµφωνα πάντα µε τα άρθρα 10, 11 και 13 του ν. 4407/2016.
Κατά την παρούσα φάση εκδόθηκε από την ΥΠΑΑΠΕΔ την 19η
Ιανουαρίου, όπως σωστά αναφέρετε, σε εκτέλεση των κατευθύνσεων της συνεδρίασης του Συµβουλίου Άµυνας, του ΣΑΜ, στο
οποίο συµµετείχα και εγώ, της 26ης Νοεµβρίου, µια αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε τι; Στην υποβολή µη δεσµευτικής -το τονίζω- πρότασης από υποψήφιους
επενδυτές της αγοράς, σχετικά µε τη διερεύνηση της βέλτιστης
αξιοποίησης του υπ’ όψιν ακινήτου, δηλαδή του τεµαχίου στην
Πέρδικα της Αίγινας, βέβαια προς όφελος των Ενόπλων Δυνάµεων και των στελεχών τους.
Ειδικότερα, στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ορισθεί µίσθωµα ύψους ενός εκατοµµυρίου, µε χρονική
διάρκεια της µίσθωσης τα ενενήντα εννέα έτη, εντάσσοντας την
επένδυση στις στρατηγικές επενδύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν.
Όπως προκύπτει, λοιπόν, τόσο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και από τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν, αυτές συνάδουν κατ’ αρχάς απόλυτα µε τον
ρόλο και την αποστολή της ΥΠΑΑΠΕΔ και δεν αντίκειται στο
ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της, το οποίο βέβαια είναι
έµπνευση, αν θέλετε, και εφαρµογή της προηγούµενης κυβέρνησης.
Επιπλέον, θα ήθελα ξανά να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω
ότι οι τυχόν υποβληθείσες προτάσεις ουδόλως δεσµεύουν τελικά
είτε τη στρατιωτική υπηρεσία είτε τον οποιοδήποτε υποψήφιο
επενδυτή ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του συγκεκριµένου
ακινήτου. Δηλαδή, εµείς τι λέµε; Υπάρχει ένα ακίνητο, πρέπει να
αξιοποιηθεί. Υπάρχει ενδιαφέρον και σε ποια κατεύθυνση; Σε
αυτό το στάδιο βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή.
Εν τούτοις, όµως, ναι, σκοπός της κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
των Ενόπλων Δυνάµεων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε µε
τα έσοδα να ενισχυθούν άλλες δραστηριότητες που είναι συνδεδεµένες µε την αποστολή τους. Έχετε εµπειρία πάνω σε αυτό.
Και ειδικότερα κατά την παρούσα χρονική στιγµή που βρίσκεται
σε εξέλιξη µια τεράστια εξοπλιστική προσπάθεια, παράλληλα µε
µέτρα µέριµνας για το προσωπικό.
Για τα άλλα θα σας ενηµερώσω κατά τη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δρίτσα, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά σας ευχαρι-
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στώ, γιατί µας δίνετε στοιχεία που δεν είχα προλάβει να συλλέξω
και είναι πολύ χρήσιµα και για µας και για την κοινωνία της Αίγινας και τον Δήµο Αίγινας.
Πράγµατι, όταν έγινε η µεταφορά στο υπερταµείο των κωδικών των διαφόρων ακινήτων του δηµοσίου υπήρξε µια βιασύνη
από τις υπηρεσίες. Έχει διαπιστωθεί αυτό. Και µετά µπήκε µια
διαδικασία µε παρέµβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου και άλλων
Υπουργών και, πράγµατι, συγκεκριµένα εξαιρέθηκαν µια σειρά
από εκτάσεις και κτήµατα του δηµοσίου που δεν ήταν δυνατόν
να είναι αντικείµενο συναλλαγής.
Πιθανότατα, αυτός ο χώρος δεν εντοπίστηκε για να εξαιρεθεί,
όπως θα έπρεπε. Και πολλά άλλα, που ήταν εκκλησίες κ.λπ.. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να
ιδιωτικοποιηθεί και να µπει σε αυτό. Είναι µια διαδικασία, θα
έλεγα, που πάει στον «αυτόµατο πιλότο». Σηµασία έχει να παρέµβει η πολιτική βούληση και τώρα, όπως παρενέβη τότε.
Ως προς την κατεύθυνση της επένδυσης, οι όροι που αναφέρατε και εσείς και ανέφερα κι εγώ, τα λένε όλα. Είναι µια βάρβαρη, όπως την ονοµάζω, επένδυση. Είναι παραβίαση της
ισορροπίας του τοπίου και του φυσικού κάλλους και του αρχαιολογικού χώρου και όλων των άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Από αυτή την άποψη, αυτά ας τα αφήσουµε.
Επίσης, ψάξτε το λίγο -εγώ το ψάχνω- για ποια πραγµατικά δικαιώµατα έχει το Ταµείο Εθνικού Στόλου στον χώρο αυτό. Από
την εποχή της κυβέρνησης Μεταξά έγινε η απαλλοτρίωση χάριν
των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτό δεν σηµαίνει ότι επειδή πέρασε
και έγιναν τα οχυρά και όλα αυτά και είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο και στοιχείο της ιστορίας της εθνικής άµυνας το οχυρό
αυτό ότι από εκεί και πέρα µπήκε και στην ιδιοκτησία κάποιου
φορέα του δηµοσίου για επιχειρηµατική αξιοποίηση. Αντίθετα,
θα επιστραφεί στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το λογικό. Δεν
έγινε τόσα χρόνια; Να γίνει τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απ’ αυτή την άποψη, επειδή επικαλούµαι και την ιδιότητά σας
του δηµάρχου και του αυτοδιοικητικού που δεν την χάνετε ποτέ,
είναι οµόφωνη η απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου της Πέρδικας προ ολίγων ηµερών, οµόφωνη η απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου της Αίγινας χθες το βράδυ και έκδοση ψηφίσµατος
-δεν έχω προλάβει να το έχω για να το καταθέσω- που ζητούν να
µην παραχωρηθεί ο χώρος, αντίθετα να αποδοθεί στους κατοίκους µέσω του δήµου και µε τη συµβολή του Υπουργείου Πολιτισµού και άλλων Υπουργείων να προχωρήσει η ήπια αξιοποίησή
του ως χώρος ιστορικού µουσείου του Δευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου, ιστορικής κληρονοµιάς, ναυτικού µουσείου, πάρκο τοπίου και ιστορικής µνήµης, µέσα στο σύνολο µιας περιοχής που
αρµονικά µπορεί πραγµατικά να κερδίσει βιώσιµη ανάπτυξη ποιότητας και όχι αυτά τα πράγµατα που επιχειρεί τώρα η υπηρεσία.
Από αυτή την άποψη, και πολιτιστικοί σύλλογοι -έχω ήδη αποφάσεις τους- ακολουθούν. Μέχρι χθες χίλιες πεντακόσιες υπογραφές και ακολουθούν. Κατατίθενται στον δήµο. Είναι όλη η
Αίγινα, κοινωνία και αυτοδιοίκηση, παρούσα, ενωµένη και µε
σαφή άποψη και µε προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οφείλετε, λοιπόν, να κάνετε ό,τι έκανε
τότε -αυτό είναι καλό και πρέπει να του το αναγνωρίσουµε- ο
τότε Υπουργός Άµυνας, ο κ. Καµµένος, που επισκέφθηκε τον
τόπο µαζί µε Βουλευτές και άλλους, µε όλους, συζήτησε, έδωσε
λύση. Δυστυχώς, δεν προχώρησε η περαιτέρω αξιοποίηση.
Έχουµε κι εµείς τα κουσούρια µας. Εν πάση περιπτώσει, δεν σταµατάει η ιστορία εδώ. Επισκεφτείτε την Αίγινα, µιλήστε µε την
τοπική αυτοδιοίκηση και δώστε λύση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρδαλιά,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, είναι αυτονόητο ότι η τοπική κοινωνία
και κάθε τοπική κοινωνία είναι ο αρωγός, είναι ο µόνιµος συζητητής µας για ό,τι θέµα προκύπτει σε σχέση µε την οποιαδήποτε
αξιοποίηση του οποιουδήποτε ακινήτου. Και γνωρίζετε ότι το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κάνει µια εξαιρετική δουλειά µε όλες
τις υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.
Από εκεί και πέρα, άκουσα τη δευτερολογία σας προσεκτικά
και µε πολύ σεβασµό προς το πρόσωπό σας και την εµπειρία
σας, θα ήθελα να απαντήσω µε συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Ακούω ότι είχε δοθεί λύση από τον προηγούµενο Υπουργό
Εθνικής Άµυνας. Έρχεστε σήµερα εδώ, αµφισβητείτε τις διαδικασίες που ακολουθούνται επακριβώς από µια υπηρεσία που
ιδρύθηκε επί των δικών σας ηµερών. Αµφισβητείτε καθαυτές τις
διαδικασίες που προβλέπονται στον ισχύοντα νόµο, δηλαδή τον
ν.4407 του 2016, τον οποίο φέρατε προς ψήφιση εσείς και τότε,
µάλιστα, υπερθεµατίζατε.
Αµφισβητείτε, τέλος, καθαυτή την ίδια την αξιοποίηση -και
θέλω να το προσέξετε αυτό- του αγροτεµαχίου για το οποίο
εσείς αποφασίσατε την απόδοση στο ΥΠΑΑΠΕΔ από το 2018…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μην τα επικαλείστε. Είναι «αυτόµατος
πιλότος».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Δηλαδή, την ίδια ώρα προφανώς που γινόταν η επίσκεψη εκεί στο
νησί αποδιδόταν αυτό στο ΥΠΑΑΠΕΔ για την αξιοποίησή του.
Έχει έναν βαθµό υποκρισίας όλο αυτό και το καταλαβαίνετε και
εσείς.
Είπα στην πρωτολογία µου να συγκρατήσετε τις ηµεροµηνίες
γι’ αυτούς τους λόγους. Δεν είναι θέµα αντιπαράθεσης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μην τα επικαλείστε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ακούστε µε. Δεν είναι θέµα αντιπαράθεσης, κύριε Βουλευτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …να παρέµβετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν
είναι θέµα αντιπαράθεσης. Αλλά, να εγκαλείται η παρούσα πολιτική ηγεσία γιατί ακολουθούνται διαδικασίες που θεσµοθετήθηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση αυτό ειλικρινά µε
στενοχωρεί.
Σας υπενθυµίζω ότι στον εν λόγω νόµο πουθενά δεν υπήρχε
πρόβλεψη, διάταξη για οποιαδήποτε ήπια, λειτουργική και ωφέλιµα κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισµική ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων που αξιοποιούνται από
την ΥΠΑΑΠΕΔ. Προσέξτε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να
εξασφαλίσουµε τους καλύτερους δυνατούς όρους και να είµαστε παρόντες σ’ αυτή τη διαδικασία.
Θα µου επιτρέψετε κλείνοντας να σας επισηµάνω ότι η οποιαδήποτε άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να είναι
σ’ ένα πρίσµα γενικότερης συνεννόησης για τα θέµατα αυτά και
να εδράζεται σε δεδοµένα που άπτονται του θεσµικού πλαισίου
και να αποτελεί την ουσιαστική βάση για οποιαδήποτε συζήτηση.
Τέλος, επειδή η σηµερινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
έχουν αποδείξει εν τοις πράγµασι την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, όταν θα έχουµε τα δεδοµένα -είναι µια αρχική, ξαναλέω,
πρόσκληση ενδιαφέροντος, µη δεσµευτική ούτε για τη στρατιωτική υπηρεσία ούτε για τους επενδυτές- να είστε σίγουρος ότι
θα είµαστε εδώ, µαζί µε την κοινωνία, µαζί µε όλους όσοι πραγµατικά αγαπάµε την Αίγινα, να αξιολογήσουµε τις προτάσεις
αυτές και να µπορέσουµε να βρούµε την οποιαδήποτε λύση.
Αν πράγµατι υπάρχει συγκεκριµένη, οργανωµένη, συγκροτηµένη πρόταση από τον Δήµο Αίγινας, θα πρέπει να την υποβάλει
µε ένα master plan, µε ένα πρόγραµµα βιώσιµης ανάπτυξης της
περιοχής, εξασφαλίζοντας χρηµατοδοτήσεις για τις οποίες όλοι
µπορούµε να προωθήσουµε.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι τοπικές
κοινωνίες αποτελούν για εµάς τους άµεσους συνεργάτες µας
στην αξιοποίηση των ακινήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Έχουν αποδείξει οι Ένοπλες Δυνάµεις ότι το πρόσηµο, η
προτεραιότητα, το µεγάλο στοίχηµα της αξιοποίησης της περιουσίας πρωτίστως δεν αφορά σε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό
συµφέρον, αλλά στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά την επιστολή του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας «Άγιος Σώστης» και τη µελέτη του
εργαστηρίου αστικού περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιανουάριος 2016, σχετικά µε την αξιοποίηση του
χώρου.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 417/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα:
«Ποια είναι η κυβερνητική θέση για την βιωσιµότητα, την εξυγίανση και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των ναυπηγείων
Ελευσίνας;».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ,
να πάρετε τον λόγο και µόνο από το θέµα της ερώτησης που ανέπτυξε ο κύριος Πρόεδρος που πράγµατι είναι πολύ σοβαρό.
Αφορά όχι µόνο τους εργαζόµενους, τα δικαιώµατά τους, τα δεδουλευµένα και βέβαια τη ζωή τους, των οικογενειών τους και
επιπλέον όλων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε ένα ναυπηγείο, αλλά αφορά και την ανάπτυξη, την αναβίωση ενός τοµέα
στον οποίο έχει η Ελλάδα παράδοση. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας
µαζί µε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά είναι οι δύο βασικοί πυλώνες,
χωρίς να παραγνωρίζουµε ότι υπάρχει και η ναυπηγοεπισκευαστική Περάµατος που λειτουργεί για µικρότερα σκάφη.
Με βάση τον νόµο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποδεχθεί,
του Πτωχευτικού Κώδικα, άρθρο 106β, έχει υποβληθεί ένα σχέδιο εξυγίανσης. Δεν το γνωρίζω το περιεχόµενό του. Τα σχέδια
εξυγίανσης προβλέπουν στόχους µε βάση τους οποίους επιτυγχάνεται η βιωσιµότητα της επιχείρησης και ζητούν από τους πιστωτές τη συµφωνία τους για την περικοπή όσων κάνει να
πάρουν, το ποσόν που έχουν πιστώσει, προκειµένου να µη το χάσουν. Διότι η ενδεχόµενη εκκαθάριση προφανώς δεν θα τους
βγάλει όλους κερδισµένους. Μάλλον χαµένους θα τους βγάλει.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι αν το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο
έχει θεσπίσει τον νόµο, που στην προκειµένη περίπτωση είναι πιστωτής δια του Υπουργείου Άµυνας, αλλά ταυτόχρονα είναι και
θεµατοφύλακας εφαρµογής του συγκεκριµένου νόµου, έχει συγκεκριµένη θέση, αν έχει εξεταστεί το σχέδιο εξυγίανσης, ποιος
είναι ο Υπουργός που θα πει το ναι ή το όχι στο σχέδιο εξυγίανσης και εάν αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ή σε ποιο στάδιο
φτάνει.
Θέλουµε µια αναλυτική ενηµέρωση, κύριε Υπουργέ, για να
βοηθήσουµε στην κατεύθυνση εξεύρεσης βιώσιµης λύσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αξιότιµε, σεβαστέ, κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς την εξαιρετικής
σηµασίας και σηµαντικότητας αν θέλετε ουσία της συζήτησης
που αφορά στην ερώτησή σας την αναγνωρίζουµε όλοι και νοµίζω και όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
Αρχικά και πριν εισέλθουµε στην ουσία της συζήτησης, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι για το ίδιο ζήτηµα, κύριε Βουλευτά,
τρεις ηµέρες πριν την κατάθεση της παρούσας επίκαιρης, συγκεκριµένα την 14η Ιανουαρίου, καταθέσατε αναφορά µε αριθµό
πρωτοκόλλου της Βουλής 1091, µε την οποία είχαµε ήδη πρόθεση να σας ενηµερώσουµε κατά το µέρος των ζητηµάτων που
άπτονται, όµως, της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Και το λέω αυτό διότι όπως πολλές φορές έχουµε απαντήσει
µέσω της παρούσας διαδικασίας, πρέπει να επισηµάνω για άλλη
µια φορά πως η εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ» είναι ιδιωτική επιχείρηση, µη εποπτευόµενη από το ΥΠΕΘΑ, ενώ το Πολεµικό Ναυτικό, το ξέρετε, είναι
ο «πελάτης» ως αντισυµβαλλόµενός της έχει την αξίωση σύµφωνα µε τον νόµο της έγκαιρης και ποιοτικής παράδοσης των
πλοίων επιφανείας ή των υποβρυχίων των οποίων τη ναυπήγηση
έχει αναθέσει αυτή, δείχνοντας έτσι την εµπιστοσύνη του στην
εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία, παρά το γεγονός -και πρέπει να
τονισθεί- πως έχει ταλαιπωρηθεί επιχειρησιακά και οικονοµικά
από την αργοπορία της περάτωση του έργου.
Μάλιστα, η απαίτηση αυτή, όπως είναι λογικό, καθίσταται εν-
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τονότερη όταν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε διαδοχικές τροπολογίες χρηµατοδότησε επιπλέον τα διάφορα προγράµµατα
ναυπήγησης, µε τελευταία αυτή της προηγούµενης εβδοµάδας,
όταν το πρόγραµµα της πυραυλακάτου ΤΠΚ7 από τα ναυπηγεία
Ελευσίνας χρηµατοδοτήθηκε περίπου µε το ποσό των 6.105.000
ευρώ από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
από το εθνικό σκέλος δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Επίσης, πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι οµοίως µε την ίδια τροπολογία σας θυµίζω και τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά χρηµατοδοτήθηκαν µε ποσό 12,7 εκατοµµυρίων ευρώ, πάλι από πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΕΘΑ, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού.
Το ποσό αφορούσε σε κάλυψη µισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων, σε λειτουργικά έξοδα, υπηρεσίες µετακίνησης προσωπικού, καθώς και σε υλικά και λοιπές υπηρεσίες.
Συνεπώς, είναι προφανές και να συµφωνήσουµε ότι πέρα από
κάθε αµφισηµία το ΥΠΕΘΑ προσβλέποντας σε σύγχρονες, αλλά
και ισχυρές εγχώριες ναυπηγικές επιχειρήσεις συµβάλλει εµπράκτως στην προσπάθεια της βιωσιµότητας προοπτικής και της περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Θα ήθελα, επίσης, να επαναλάβω ότι, όπως άλλωστε κι εσείς
θα γνωρίζετε από την εµπειρία σας, η πορεία των εργασιών από
τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι σχετικά αργή. Έχουµε, όµως, τη
βάσιµη ελπίδα ότι το πλοίο θα παραδοθεί εντός του τρέχοντος
έτους.
Παράλληλα και στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά θα εγκατασταθεί
νέος επενδυτής ώστε να περάσουµε σε µια νέα φάση και µια νέα
εποχή λειτουργίας αυτών, µε πιο αξιόπιστους όρους και µε
πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού τους και της τεχνογνωσίας τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στο σηµείο αυτό θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν γνωρίζω
τις προθέσεις της νέας ιδιοκτησίας του συγκεκριµένου ναυπηγείου, δηλαδή αν προτίθεται να εµπλακεί σε ναυπηγήσεις-συντηρήσεις πολεµικών πλοίων και βέβαια αυτό θα το δούµε εν
καιρώ.
Επίσης, αναφέρεστε, κύριε Βουλευτά, στο πρόγραµµα πρόσκτησης των νέων κορβετών του Πολεµικού Ναυτικού και για
αποκλεισµό των ναυπηγείων Ελευσίνας από αυτό. Να σας υπενθυµίσω ότι αυτό το πρόγραµµα τελεί υπό εξέταση και στην παρούσα φάση είµαστε στο σχέδιο διερευνητικών επαφών, οι
οποίες ευελπιστούµε ότι θα τελεσφορήσουν στο τέλος του φετινού καλοκαιριού. Οπότε είναι πολύ πρώιµη κάθε συζήτηση, όπως
και η εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, µια επιπλέον παρατήρηση. Βλέπω
ότι και πάλι η συζήτηση για τη ναυπηγική βιοµηχανία περιστρέφεται γύρω από τα εξοπλιστικά προγράµµατα, τα οποία σίγουρα
αποτελούν έναν µοχλό ανάπτυξης της συγκεκριµένης βιοµηχανίας, είναι όµως χρονικά πεπερασµένα. Συνεπώς, αν παράλληλα
δεν αναζητηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και άλλοι πελάτες
από τον κλάδο της ναυτιλίας, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να µιλάµε
για σοβαρό σχέδιο βιωσιµότητας ή και διάσωση της ναυπηγικής
βιοµηχανίας.
Όµως, νοµίζω και φοβάµαι ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε θεατές στο ίδιο έργο, µε πορείες και διαµαρτυρίες των εργαζοµένων, µε ανακοινώσεις του ενός ναυπηγείου εναντίον του άλλου.
Θα πάρω λίγο χρόνο από τη δευτερολογία µου, µε την άδειά
σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γίνεται αυτό,
κύριε Υφυπουργέ. Συνεχίστε και κλείστε. Έχουµε πολύ σοβαρό
νοµοσχέδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όσον αφορά στο σχέδιο βιωσιµότητας και εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας, αυτό πράγµατι έχει περιέλθει σε γνώση του
ΥΠΕΘΑ και µελετήθηκε αρµοδίως. Ακολούθησε µια ευρεία σύσκεψη µεταξύ εκπροσώπων των ναυπηγείων Ελευσίνας, της εταιρείας «Ernst and Young» και από πλευράς του ΥΠΕΘΑ µε τη
συµµετοχή του εµπειρότατου γενικού γραµµατέα του Υπουργείου µας, νοµικών και οικονοµικών υπηρεσιών, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζήτηµα της έκδοσης του σχεδίου εξυγίανσης
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εκφεύγει των αρµοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ, καθώς βασικοί παράµετροι, το είπατε κι εσείς, εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση -για να κλείσω- θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και να σας ενηµερώσω ότι στο Υπουργείο συνεχίζουµε έµπρακτα να αποδεικνύουµε και µε τη χορήγηση εξάµηνης
παράτασης τη στήριξή µας αναφορικά µε την ολοκλήρωση του
έργου που αφορά στο Πολεµικό Ναυτικό κι έχει ανατεθεί στα
ναυπηγεία της Ελευσίνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέργλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μας στεναχωρήσατε, κύριε Πρόεδρε, γιατί υποτιµήσατε το αντικείµενο της ερώτησής µας. Όλα
τα νοµοσχέδια είναι σοβαρά, αλλά και οι ερωτήσεις όλες έχουν
τη σοβαρότητά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, συµφωνώ, αλλά
ξέρουµε και τους χρόνους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν τους παραβίασα και προσπαθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µίλησα για εσάς.
Δεν το καταλάβατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν
αντιδικώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι παρατηρήσεις µου
γίνονται ένθεν και ένθεν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ως εισαγωγή σε
µια απάντηση είναι δεκτά όλα αυτά που είπατε, αλλά δεν είναι
απάντηση. Αν θέλαµε να συζητήσουµε για την αναβίωση της ναυπηγικής βιοµηχανίας, πραγµατικά έπρεπε να φέρουµε εδώ τον
κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Εάν θέλαµε να συζητήσουµε για τη συµπαραγωγή και το τι θα δώσετε από τα προγράµµατα των εξοπλιστικών του Πολεµικού Ναυτικού στα ναυπηγεία Ελευσίνας,
αναφερθήκαµε χθες. Προϋπόθεση, όµως, είναι να λειτουργούν
τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν τα προβλήµατα που έχουν, γιατί δεν έχουν, ουσιαστικά, διοίκηση, είναι
σε µία ερµαφρόδιτη κατάσταση και βουλοπλέουν, όπως και ο
Σκαραµαγκάς. Δεν έχει ολοκληρωθεί η µεταβίβαση.
Όµως, επί του συγκεκριµένου θέλω να µου πείτε, κύριε
Υπουργέ: Το Υπουργείο Άµυνας είναι πιστωτής, πελάτης και πιστωτής. Βρέθηκε στη θέση του πιστωτή. Τώρα πώς βρέθηκε στη
θέση του πιστωτή, είναι άλλο θέµα. Θέλω να µου πείτε ποιο είναι
το ποσό το οποίο έχετε πιστώσει τα ναυπηγεία Ελευσίνας, αφαιρουµένου, βεβαίως, του ποσού που αντιστοιχεί σε εργασίες που
έχουν προσφέρει στο Υπουργείο Άµυνας και στο Πολεµικό Ναυτικό, ποιο είναι το ποσό που προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης ότι
θα περικοπεί, θα διαγραφεί στην περίπτωση που εγκριθεί το σχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβληθεί και πάµε παρακάτω.
Δεν σας ρωτώ καν για τους εργαζόµενους, γιατί γνωρίζω ότι
δεν περιλαµβάνεται καµµία δέσµευση λόγω του καθεστώτος και
υπάρχει µόνο προφορική δέσµευση, ότι εφόσον πετύχει το σχέδιο, όλοι θα επαναπροσληφθούν και θα εργαστούν, αλλά µε ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή να µου πείτε εάν έχετε καταλήξει -στα
πλαίσια της Κυβέρνησης, καλόπιστα το λέω, πολύ καλόπιστα
µιλώ πάντα εξάλλου- στο ποιος είναι ο αρµόδιος Υπουργός ή δηµόσιος λειτουργός που θα πει το ναι ή το όχι στο σχέδιο εξυγίανσης. Είναι απλά τα πράγµατα.
Είναι ένας νόµος του ελληνικού κράτους. Όλες οι κυβερνήσεις
τον έχουν εγκρίνει, τροποποιήσει, βελτιώσει. Υποβάλλεται ένα
σχέδιο εξυγίανσης και κάποιος από τη µεριά του πιστωτή -που
είναι το ελληνικό δηµόσιο λέω εγώ, δεν είναι το κάθε Υπουργείο
χωριστά, έχει ΕΦΚΑ, έχει Υπουργείο Άµυνας- πρέπει να πει ένα
ναι ή ένα όχι. Αυτή τη στιγµή ποιο είναι το κυβερνητικό όργανο,
το κυβερνητικό στέλεχος ή το δηµόσιο όργανο που θα πει το ναι
ή το όχι στο σχέδιο. Θέλω να µου πείτε εάν έχει υπάρξει σχετική
κυβερνητική συζήτηση ή εάν επίκειται κάποια νοµοθετική ρύθµιση που θα λύνει το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Νοµίζω, κύριε Βουλευτά, ότι είστε εξαιρετικά έµπειρος για να ξέ-
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ρετε ότι ένα σχέδιο εξυγίανσης και µε βάση το νοµικό πλαίσιο
που διέπει τα συγκεκριµένα ναυπηγεία, αφορά τα οικονοµικά
Υπουργεία. Το είπα και στην πρωτοµιλία µου. Ήταν ξεκάθαρη η
θέση µας. Δεν θα αποφασίσουµε εµείς, ούτε εµείς γνωρίζουµε
εάν µέσα από το πρόγραµµα εξυγίανσης θα υπάρχουν χρέη τα
οποία θα χαριστούν ή θα καταργηθούν ή, τέλος πάντων, θα διευθετηθούν κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς. Και εκτιµώ ότι
κατά το µέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για το
ζήτηµα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, ήµουν αρκούντως κατατοπιστικός και γι’ αυτό δεν θέλω να επανέλθω.
Θα ήθελα, επίσης, να καταστήσω ξανά σαφές, ότι είναι εκπεφρασµένη πρόθεση και είναι και αδιαπραγµάτευτη βούληση της
Κυβέρνησης στο πρόγραµµα «Ναυπήγησης Νέων Μονάδων για
το Πολεµικό Ναυτικό» να συµµετέχει η εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία. Και κρατήστε το αυτό, το πόσο θα συµβάλει αυτό ή όχι
στο γενικότερο σχέδιο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλουµε εργώδη, διαρκή προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό, µάλιστα, εξετάσαµε ενδελεχώς το υποβληθέν σχέδιο εξυγίανσης,
όπως προείπα -αν και εκτός αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας- προκειµένου να συµβάλλουµε συµβουλευτικά, εφόσον απαιτηθεί, στην αναδιάρθρωση των ναυπηγείων Ελευσίνας.
Όπως γνωρίζετε η συµφωνία διέπεται από τον ν.4738/2020,
καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων
πριν αυτές πτωχεύσουν, όπου καθορίζεται το περιεχόµενο της
συµφωνίας εξυγίανσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επικύρωσης και εκτέλεσης αυτής. Η αρχή που διέπει τη διαδικασία
είναι η µη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών, η οποία θεωρείται ότι πληρούται εφόσον η συµφωνία δεν φέρει κανέναν συναινούντα πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή στην
οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Σε αυτή τη βάση και µε άξονα τα σηµεία ενδιαφέροντος του
Πολεµικού Ναυτικού συνδράµουµε συµβουλευτικά στη συµφωνία, όπου αυτό µας ζητηθεί από τους αρµόδιους φορείς, για να
διασφαλιστεί αφ’ ενός η ολοκλήρωση της ναυπήγησης της πυραυλακάτου ΤΠΚ7 και η αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων,
αλλά και εκκρεµοτήτων και αφ’ ετέρου η παροχή υποστήριξης
των λοιπών πυραυλακάτων στο πλαίσιο των συµπεφωνηµένων
στα κείµενα των συµβάσεων εγγυήσεων.
Νοµίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει µε αυτό σε αυτή την Αίθουσα, πολλώ δε µάλλον όταν οι υφιστάµενες ενεργές συµβάσεις αφορούν σε µονάδες κρούσης του Πολεµικού Ναυτικού, οι
οποίες έπρεπε ήδη να συµβάλλουν στην αποτρεπτική ισχύ των
Ενόπλων Δυνάµεων. Και αυτό είναι ικανή, αλλά και αναγκαία συνθήκη µη διαπραγµατεύσιµη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι στηρίζουµε την εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία, προσβλέπουµε στη εξυγίανση της και
στην περαιτέρω συνεργασία µας µε όρους εντιµότητας, επ’ ωφελεία τόσο των εργαζοµένων, όσο και της εθνικής άµυνας της πατρίδας µας. Νοµίζω ότι οι επόµενοι µήνες θα είναι πολύ
σηµαντικοί για όλες αυτές τις εξελίξεις και είµαστε εδώ από
πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να συνδράµουµε στην
συνολική προσπάθεια που θα γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε τώρα
στη δεύτερη µε αριθµό 418/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε
θέµα: «Κατάργηση κρατήσεων ν.4093/2012 µερισµάτων αποστράτων στρατιωτικών».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προβώ σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων για στοιχεία που
ζήτησα, προκειµένου να δοθούν αρµοδίως, γιατί, προφανώς, δεν
υπήρξε η απάντηση σε αυτά που ζήτησα.
Τώρα, έχουµε τον ν.4093/2012, ο οποίος προέβλεψε κρατήσεις
για τα µερίσµατα αποστράτων στρατιωτικών από το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού, µε αποτέλεσµα τα µερίσµατα να είναι µειωµένα
για τους απόστρατους. Έρχεται ο νόµος του 2016, αφού, βεβαίως, υπήρξαν οι διαµαρτυρίες, οι ενστάσεις και όλα όσα γνωρίζουµε, δεν διορθώνει την κατάσταση για τους πριν το 2016,
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αλλά προβλέπει ένα διαφορετικό καθεστώς για µετά την ισχύ του
νόµου αυτού. Έτσι, έχουµε απόστρατους δύο ταχυτήτων σε
σχέση µε τις κρατήσεις από τα µερίσµατα.
Έρχεται, όµως, και η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η 1891/2019, η οποία επιβάλλει την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι κρατήσεις θεωρήθηκαν αντισυνταγµατικές. Δεν
έχει λυθεί µέχρι σήµερα το θέµα. Σε µια ερώτησή µου απαντήσατε -το προηγούµενο διάστηµα, έχει περάσει πολύς καιρός- ότι
το Υπουργείο έχει πρόθεση να επεξεργαστεί νοµοθετικά το θέµα
και να το αντιµετωπίσει. Αυτή η νοµοθετική επεξεργασία δεν έχει
προχωρήσει.
Εµείς, εκτός από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταθέσαµε και
τροπολογία για την αντιµετώπιση του θέµατος, την οποία, όµως,
δεν αποδεχτήκατε.
Θέλω, λοιπόν, να µου πείτε σε ποιο στάδιο είναι -αν υπάρχειη επεξεργασία νοµοθετικής ρύθµισης για τη λύση του θέµατος
της διαφορετικής αντιµετώπισης των αποστράτων συνταξιούχων
πριν το 2016 και µετά το 2016 ή, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνετε
για την συµµόρφωση της διοίκησης µε την 1891/2019 απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µια διαπίστωση. Η απόφαση 1891/2019 του Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία µνηµονεύετε στην ερώτησή σας, αφορά τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του δηµοσίου και εποµένως δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα µερίσµατα και
την οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταµεία
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και οι ειδικοί κλάδοι
οικονοµικής ενίσχυσης µερισµάτων, δηλαδή του Στρατού, του
Ναυτικού και της Αεροπορίας.
Τώρα, αναφορικά µε τις κρατήσεις του ν.4093/2012 αυτές υπολογίζονται και προσδιορίζονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, από την ΗΔΙΚΑ, ακολουθώντας
ποσοστιαία κλιµάκωση, αναλόγως του συνολικού ποσού που
προκύπτει από το άθροισµα της σύνταξης, του µερίσµατος και
της οικονοµικής ενίσχυσης την οποία λαµβάνουν τα εν αποστρατεία στελέχη.
Τα αναφερόµενα ποσά αποδίδονται µηνιαίως στο Μετοχικό
Ταµείο Στρατού και στον ΕΚΟΕΜΣ χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέµβασης στην υπ’ όψιν διαδικασία. Παρά ταύτα το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο πλαίσιο της διαρκούς µέριµνας
για τους µερισµατούχους των µετοχικών ταµείων ανέθεσε ήδη
από τον Φεβρουάριο του προηγούµενου έτους στην αρµόδια οικονοµική διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, δηλαδή την ΓΔΟΣΥ-ΔΟΙ, την
προώθηση σχεδίου τροπολογίας µε το οποίο θεσπίζεται νοµοθετική ρύθµιση για παύση από την 1η Ιανουαρίου του 2021 των εν
λόγω µειώσεων και κρατήσεων στα µερίσµατα και την οικονοµική
ενίσχυση που καταβάλλουν τα µετοχικά ταµεία και οι οικείοι ειδικοί κλάδοι στους µερισµατούχους του.
Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, παραµένοντας προσηλωµένο στη δέσµευσή του για την εξεύρεση της
βέλτιστης δυνατής λύσης του συγκεκριµένου ζητήµατος, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία µε
σκοπό τη διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού νοµοτεχνικού κειµένου επί τη βάσει της καταστατικής νοµοθεσίας των ταµείων και
ειδικών λογαριασµών αλληλοβοήθειας και της υφιστάµενης νοµολογίας. Αυτό αντιλαµβάνεστε ότι είναι απαραίτητο καθόσον
άπτεται της γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής µε ενδεχόµενες οικονοµικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν και δεν µπορούµε να κινηθούµε για το συγκεκριµένο ζήτηµα µονοµερώς ή
αυτοβούλως.
Κλείνοντας την πρωτολογία µου θα ήθελα να σας αναφέρω ότι
εφόσον ψηφιστεί η σκοπούµενη ρύθµιση θα εφαρµοστεί από την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία, δηλαδή από την 1-1-2021 και όχι
από την ηµεροµηνία εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, ήτοι
την 12η Μαΐου του 2016, του ν.4387 όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, καθώς στην πράξη οι εν λόγω κρατήσεις και µειώσεις
έχουν αποδοθεί και επιστραφεί στο σύνολο των µερισµατούχων
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κάθε επόµενο έτος µε τη µορφή µερίσµατος αφού τα έσοδα των
ταµείων από τις υπ’ όψιν µειώσεις συµπεριλαµβάνονται στα διανεµητέα έσοδα, βάσει των οποίων διαµορφώνεται και η τιµή µεριδίου κάθε έτους.
Κατά τα λοιπά θα σας ενηµερώσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειαζόταν όλα όσα είπατε στην αρχή ότι δεν έχετε αρµοδιότητα. Και αρµοδιότητα έχετε και υπάρχει και συναρµοδιότητα
–και το αναγνωρίζω- µε προφανώς άλλα Υπουργεία.
Έχει αποδεχτεί το Υπουργείο Άµυνας µέσω των κοινοβουλευτικών παρεµβάσεων που έχουµε κάνει την αρµοδιότητα, αλλά
έχει δείξει και την πρόθεση, όπως την επαναδιατυπώσατε και
εσείς σήµερα, να επιλυθεί το σοβαρό αυτό θέµα της διαφορετικής αντιµετώπισης. Διότι ο νόµος του 2016 του κ. Κατρούγκαλου
δυστυχώς δηµιούργησε απόστρατους δύο κατηγοριών. Και
καλώς µειώθηκαν και εξαιρέθηκαν των κρατήσεων πέραν του
χρονικού εκείνου διαστήµατος.
Όµως πρέπει να υπάρξει η πλήρης συµµόρφωση µε ένα γενικότερο πνεύµα αποκατάστασης -νοµολογίας είπατε- δικαιοσύνης. Τα έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν το 2011, το 2012 και όλη
την περίοδο των µνηµονίων που ήταν κοινωνικά άδικα και δεν επιφέρουν οικονοµικό κόστος το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, πρέπει να αποκατασταθούν
και να αναιρεθούν. Και οι κρατήσεις στα µερίσµατα των αποστράτων είναι µια από αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχουν και άλλα,
δεν είναι µόνο αυτά, αλλά είναι µια από τις κατηγορίες. Είναι θετικό λοιπόν το ότι έχετε ανταποκριθεί και εκφράσει τη βούλησή
σας να ρυθµιστεί το θέµα.
Θέλω ενηµέρωση για το πού βρίσκεται η συνεννόηση µε τα
άλλα Υπουργεία. Πώς µπορούµε να συνδράµουµε; Να ζητήσουµε από το Υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα στοιχεία. Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός. Θα πρέπει
να το δει το Υπουργείο Οικονοµικών. Οι κρατήσεις αυτές πάνε
στο ταµείο. Το ταµείο τα κρατάει και τα ανακυκλώνει από τους
ίδιους. Άρα δεν τα κρατάει το ταµείο, τα παίρνουν οι ίδιοι. Είναι
µια ανακύκλωση χρηµάτων από τους ίδιους µέσα στο ταµείο.
Άρα, το Υπουργείο Οικονοµικών τεχνογνωσία µπορεί να δώσει,
να συνυπογράψει. Δεν έχει να πει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι ο προϋπολογισµός θα επιβαρυνθεί τόσο ή θα ωφεληθεί
τόσο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε. Εποµένως θέλουµε µια πιο
αναλυτική ενηµέρωση.
Το πλαίσιο το οποίο εκφράσατε είναι αυτό που και µε τις απαντήσεις σας µέσα στο 2021 είχατε δώσει. Μόνο που έχει περάσει
ενάµισης χρόνος. Βεβαίως εσείς δεν ήσασταν όλο αυτό το διάστηµα στη θέση του Υφυπουργού Άµυνας. Ήσαστε σε άλλο
πόστο προφανώς. Αλλά αναφέροµαι συνολικά στο Υπουργείο
Άµυνας. Είναι ενάµισης χρόνος από τότε που είπατε ότι το επεξεργάζεστε και φως δεν είδαµε.
Μπορείτε να µου δώσετε λίγο τα φώτα σας σήµερα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κατ’ αρχάς επαναλαµβάνω ότι είµαστε σε διαβούλευση µε τα
υπόλοιπα Υπουργεία. Νοµίζω ότι ήταν σαφές αυτό που είπα. Άρα
πολύ σύντοµα θα υπάρχουν και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέµα.
Νοµίζω ότι καταλαβαίνετε και εσείς -έχετε τεράστια εµπειρία
πάνω σε αυτό- ότι δεν µπορεί αυτοβούλως µονοµερώς να πάρει
τέτοιου είδους αποφάσεις το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, πόσω
µάλλον όταν υπάρχουν ζητήµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Και πραγµατικά, κύριε Βουλευτά, εκτιµάµε πολύ το ενδιαφέρον -και το λέω µε ειλικρίνεια- για τα προβλήµατα των Ενόπλων
Δυνάµεων, τα οποία όµως θα µου επιτρέψετε να πω ότι σε κάθε
περίπτωση -και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό- δεν υπερβαίνουν το δικό µας ζήλο, αλλά και τη δική µας προσήλωση για την
επίλυση των θεµάτων που ανακύπτουν.
Ειδικά όταν πρόκειται για οικονοµικά ζητήµατα, η οποιαδήποτε
πρόταση πρέπει να εδράζεται σε πραγµατικά, σε ρεαλιστικά δε-
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δοµένα -είστε έµπειρος κοινοβουλευτικός, το αντιλαµβάνεστεώστε να µπορούν να υιοθετηθούν µε βάση τα τρέχοντα δηµοσιονοµικά στοιχεία, σεβόµενοι την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης αλλά και την αποφυγή δηµιουργίας ελλειµµάτων
και κυρίως διασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα των ταµείων, πάντοτε
σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα έσοδά τους.
Άλλωστε η παρούσα Κυβέρνηση έχει αποδείξει έµπρακτα το
ενδιαφέρον της στο σωστό τόπο και στον κατάλληλο χρόνο για
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Ήδη µετά από συντονισµένες προσπάθειες και στο πλαίσιο των προεκτεθέντων αρχών, εκπονήσαµε και υλοποιούµε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αναβάθµισης του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάµεων. Θα υπάρχει νοµοθετική πρωτοβουλία πολύ
σύντοµα. Και προς επίρρωση αυτού ο κ. Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την απαλλαγή από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση των επιδοµάτων επικινδυνότητας των στελεχών µας.
Η προαναφερθείσα κίνηση προφανώς και συνιστά µια σηµαντική νίκη υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων µετά την
αύξηση των εισακτέων σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, αλλά και τις δεκαπέντε
χιλιάδες προσλήψεις ΕΠΟΠ σε βάθος πενταετίας. Και φυσικά
όσοι ισχυρίζονται ότι έχουµε αργοπορήσει -και προφανώς δεν
αναφέροµαι απαραίτητα σε εσάς- ας αναµοχλεύσουν στη µνήµη
τους και να αναλογιστούν το συνολικό έργο που έχει συντελεστεί
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας όλο αυτό το χρονικό διάστηµα,
κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές και υγειονοµικές συνθήκες και σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον µε εξαιρετικά ανησυχητικές τάσεις αστάθειας.
Κλείνοντας, επανερχόµενος τάχιστα στο κυρίως θέµα µας, το
οποίο θεωρώ ότι καλύφθηκε επαρκώς στην πρωτολογία µου, να
σηµειώσω και να υπενθυµίσω ότι οι µειώσεις του ν.4093/2012 δεν
επιβάλλονται πλέον για το σύνολο σχεδόν των κύριων και επικουρικών συντάξεων του δηµοσίου. Εποµένως, µε τη ρύθµιση που
εξετάζεται και εφόσον ολοκληρωθεί, θα επιτύχουν την εξοµοίωση των στρατιωτικών συντάξεων και µε τις λοιπές συντάξεις δηµοσίου µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επαναλάβω και να σας διαβεβαιώσω ότι η εργώδης, πολυεπίπεδη, θα µου επιτρέψετε να πω,
πολυδιάστατη προσπάθεια που έχει αναληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας θα συνεχιστεί µε εντατικούς ρυθµούς µαζί
µε τα επιτελεία µας, µαζί µε τα στελέχη µας, αξιοποιώντας στο
µέγιστο όλα τα διατιθέµενα µέσα προς διευθέτηση των αναφυόµενων ζητηµάτων. Μέσα στους επόµενους µήνες θα έχουµε εξελίξεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
τρίτη µε αριθµό 426/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Καθυστέρηση καταβολής της οικονοµικής
ενίσχυσης των επαγγελµατιών αλιέων».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε.
Μετά από διαµαρτυρία των επαγγελµατιών αλιέων το τελευταίο διάστηµα υπέβαλα την ερώτηση κύριε Υπουργέ, που αφορά
στην καταβολή των ποσών που δικαιούνται µέσω του 319 µέτρου
του προγράµµατος «Αλιείας» για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της πανδηµίας. Η διαµαρτυρία
τους είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί. Τα έσοδά τους έχουν µειωθεί, οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και αυτό έχει να κάνει και
µε το κόστος λειτουργίας των σκαφών αλλά και µε την όλη αναταραχή που υπάρχει στην αγορά. Και βεβαίως υπάρχει και ένα
γενικότερο ζήτηµα πέρα από την καταβολή των ποσών που δικαιούνται µε βάση το 319 µέτρο του προγράµµατος «Αλιείας».
Τι άλλο σχεδιάζει το Υπουργείο -το οποίο πρόσφατα είχε και
συνάντηση µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας- προκειµένου να στηρίξει τον κρίσιµο αυτό κλάδο,
όχι µόνο για την οικονοµία συνολικά της πατρίδας µας, αλλά και
για τη διαβίωση των Ελλήνων που συνδέονται άµεσα µε τη διατροφή και την παράδοση;
Σε αυτά τα δύο θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µου απαντήσετε,
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αλλά κι αν γνωρίζετε ότι η πρώτη πρόσκληση παύσης δραστηριοτήτων που είχε γίνει και αφορούσε δεκατέσσερις χιλιάδες
σκάφη –η τωρινή αφορά επτά χιλιάδες ανθρώπους- δεν υλοποιήθηκε λόγω απουσίας δορυφορικής ένδειξης αυτόµατου εντοπισµού. Αυτό επί Υπουργίας κ. Βορίδη είχε γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε. Μου δίνετε
ξανά τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε ένα µέρος του έργου
που επιτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως αναγνωρίσατε κι εσείς, αφουγκραζόµαστε προσεκτικά τους αλιείς -προσωπικά έχω αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τις ενώσεις των
αλιέων- και λαµβάνουµε άµεσα κάθε αναγκαίο µέτρο για τη συνέχιση της δραστηριότητας και τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς
τους. Και χαίροµαι που στην ερώτηση αναγνωρίζετε και επικροτείτε την υλοποίηση του µέτρου 3.1.9 και τη µεγάλη του συµβολή
στη στήριξη των επαγγελµατιών ψαράδων µας λόγω της παύσης
της αναγκαστικής παύσης των δραστηριοτήτων τους.
Τώρα σχετικά µε τη δήθεν καθυστέρηση καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης, να σας ενηµερώσουµε για τα παρακάτω.
Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες και την απώλεια εισοδήµατος που
υπέστησαν οι αλιείς από τα περιοριστικά µέτρα για τον κορωνοϊό, άµεσα προβήκαµε στις απαραίτητες ενέργειες, µε σκοπό
την ανακούφισή τους και την αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήµατος µε την ενεργοποίηση του µέτρου 3.1.9.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου του 2020 η
υπ’ αριθµόν 1990 απόφαση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηµατοδότησης για προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων για
τα σκάφη που διέθεταν VMS, δηλαδή επί το πλείστον γρι-γρι, µηχανότρατες και µεγάλα παράκτια, µε καταληκτική ηµεροµηνία τις
15 Οκτωβρίου του 2020. Στο πλαίσιο αυτής υποβλήθηκαν 792 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισµού 20 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτές οι 792 αιτήσεις αξιολογήθηκαν από την ΕΥΔ του ΕΠΑλΘ,
εντάχθηκαν και καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά σε άµεσο
χρόνο.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε στις 9-7-2020 η υπ’ αριθµόν 1470 δεύτερη πρόσκληση, στην οποία συµπεριλήφθηκαν και τα σκάφη της
παράκτιας αλιείας που δεν διέθεταν VMS. Στο πλαίσιο αυτής
υποβλήθηκαν έξι χιλιάδες τετρακόσιες πέντε αιτήσεις συνολικού
προϋπολογισµού 25 εκατοµµυρίων ευρώ. Έγινε η πρώτη τµηµατική ένταξη για τετρακόσια σαράντα επτά σκάφη και έχουν ήδη
πληρωθεί. Επίσης, πεντακόσια δώδεκα σκάφη από τη δεύτερη
τµηµατική ένταξη είναι προς πληρωµή. Αναλυτικότερα θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης µε
εντατικούς ρυθµούς. Να σηµειώσω ότι η διαδικασία αξιολόγησης
των αιτήσεων στο µέτρο 3.1.9 γίνεται µέσω του πληροφοριακού
συστήµατος κρατικών ενισχύσεων από τους δικαιούχους. Πρέπει
να τηρούνται τα προβλεπόµενα από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο. Απαιτούνται δύο στάδια.
Ένα σηµείο το οποίο θέλω να σας υπογραµµίσω είναι ότι,
επειδή σε ποσοστό 60%-70% οι αιτήσεις δεν ήταν σωστά συµπληρωµένες -θα µπορούσαν να έχουν απορριφθεί, αυτό είναι το
κανονικό-, δίνουµε τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα συµπληρωµατικά στοιχεία οι δικαιούχοι, για να γίνει ο φάκελός τους πλήρης.
Επίσης, για την επιτάχυνση των διαδικασιών προνοήσαµε για
την πρόσληψη τεχνικού συµβούλου από τις 22-11-2021. Όλα γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, µε την εξασφάλιση όλων των
προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χρηµατοδότησή τους.
Φαντάζοµαι ότι ούτε εσείς θέλετε να υπάρξουν παρατυπίες και
να χρειαστεί ανάκληση των ποσών. Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί δύο χιλιάδες πενήντα επτά αιτήσεις από τις έξι χιλιάδες
τετρακόσιες πέντε, δηλαδή ποσοστό 43%, και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολοίπων τριών χιλιάδων εξακοσίων αιτήσεων µε
το µεγαλύτερο δυνατό ρυθµό. Επειδή προσωπικά επιβλέπω τη
διαδικασία, τουλάχιστον τις τελευταίες µέρες που αναζητώ τα
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στοιχεία, ξεπερνούν οι αξιολογήσεις τις πενήντα, εξήντα αιτήσεις την ηµέρα.
Περισσότερα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στο πρόγραµµα. Βεβαίως, υπάρχει ένα συγκεκριµένο σύστηµα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες και συνήθως
οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωµένες. Το δηµόσιο εδώ και χρόνια
δεν στελεχώνει τις κρίσιµες τουλάχιστον υπηρεσίες που έπρεπε
να έχει προτεραιότητα, αυτές που εξυπηρετούν τον πολίτη, την
υγεία την παιδεία και αυτές που είναι στην απορρόφηση χρηµάτων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτές είναι οι υπηρεσίες πρώτης προτεραιότητας. Δυστυχώς, δεν το κάνει. Άρα,
λοιπόν, πρέπει να το κάνετε µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µέσω
τεχνικού συµβούλου. Δεν είµαι υπέρ αυτών των λύσεων υποκατάστασης του δηµοσίου, αλλά εν προκειµένω θα πρέπει να γίνει
µέσω ενός, δύο, τριών που να ολοκληρώσουν αυτό το έργο.
Μπορεί να είπατε εσείς κάτι νούµερα µεγάλα για την αξιολόγηση, αλλά ταυτόχρονα και οι αλιείς ξέρουν ότι κοντά έξι χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται. Είπατε για
τετρακόσιους περίπου ότι έχουν πληρωθεί και είναι στο στάδιο
να πληρωθούν άλλοι τόσοι περίπου, πεντακόσιοι. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες χιλιάδες που δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό ξέρουν. Δεν
ξέρουν ούτε αν επιβλέπετε εσείς µόνο ή και άλλος Υπουργός.
Δεν ξέρουν ούτε αν είναι στελεχωµένη η υπηρεσία ή αστελέχωτη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι και δική τους δουλειά. Δική τους δουλειά είναι να διαµαρτυρηθούν και η δική µας
δουλειά είναι να έρθουµε εδώ και µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου να πιέσουµε την Κυβέρνηση και να προτείνουµε και λύσεις.
Εγώ το κάνω και αυτό, προκειµένου να αποδοθούν τα δικαιούµενα στους ανθρώπους ή να προχωρήσουν άλλα προγράµµατα
σε άλλη περίπτωση.
Στο συγκεκριµένο, λοιπόν, θα ήθελα να επισπεύσετε τη διαδικασία καταβολής. Με συγχωρείτε, µπορούσε και προκαταβολή
να δοθεί, διότι είναι ένα κρίσιµο πράγµα που αφορά τη βιωσιµότητά του. Δεν είναι µια επένδυση. Προσέξτε, δεν είναι πρόγραµµα επενδυτικό, που κάποιος θέλει να προβεί σε µια
επιχείρηση που λειτουργεί νορµάλ και άρα, το ότι θα εκταµιευτούν τα λεφτά µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης είναι το φυσιολογικό. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για την
αντιµετώπιση µιας έκτακτης κατάστασης η οποία θέλει και έκτακτες διαδικασίες. Αυτό να το κατανοήσουν και οι υπηρεσιακοί,
αλλά και εσείς να κατανοήσετε ότι οι υπηρεσιακοί που υπάρχουν
τώρα δεν φτάνουν.
Εν προκειµένω, βεβαίως, να προλάβετε και δεύτερο και τρίτο
τεχνικό σύµβουλο, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Βεβαίως, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι, αν υπάρχουν λάθη, θα
πρέπει να αξιολογηθούν και να διορθωθούν, για να προχωρήσουν. Αλλά θα µπορούσε να είχε δοθεί και προκαταβολή στους
ανθρώπους µετά την πρώτη αξιολόγηση. Αυτό προβλέπεται και
από τον αναπτυξιακό νόµο, προβλέπεται και από το ΕΣΠΑ. Το
λέω, επειδή κάνει νόηµα ο υπηρεσιακός. Προβλέπεται, αρκεί να
έχει µπει στην πρόσκληση και να έχει προβλεφθεί ο τρόπος µε
τον οποίο θα υπάρξει ανάκτηση των χρηµάτων στην περίπτωση
που δεν είναι τελικός δικαιούχος. Δεν µπήκε από την αρχή µέσα
στην πρόσκληση. Ήταν λάθος. Εποµένως, έκτακτη κατάσταση
είναι.
Για να µην υπερβαίνω τον χρόνο, γιατί είναι έτοιµος τώρα να
τα βάλει µαζί µου ο Πρόεδρος, εάν συµφωνείτε ότι υπάρχει ένα
θέµα µε τους ανθρώπους κ.λπ. -και νοµίζω ότι συµφωνείτε- κάντε
άµεσα όλα αυτά που µπορείτε. Και µπορείτε να κάνετε πάρα
πολλά, για να δοθεί λύση. Μην το κουράζουµε. Στο επόµενο πρόγραµµα να έχουν ως κριτήριο ότι είναι έκτακτο για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Δεν είναι επενδυτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αξιότιµε συνάδελφε, πρώτα απ’ όλα, δεν µπορεί
να δοθεί προκαταβολή βάσει πρωτοκόλλου κοινοτικού θεσµικού
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πλαισίου και ακόµη και να µπορούσε, αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα έπρεπε µετά να επιστρέψει την προκαταβολή, κάτι
που θα ήταν πολύ χειρότερο. Όπως σας είπα, πριν από λίγες
ηµέρες -νοµίζω την προηγούµενη Παρασκευή- είδα την Ένωση
Παράκτιων Αλιέων, ήρθαν στο γραφείο µου. Κάλεσα και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες. Πείστηκαν οι ψαράδες µας ότι προχωρά η διαδικασία όσο πιο γρήγορα γίνεται και αναγνώρισαν και
αυτοί -γιατί είναι κάτι πρωτοφανές- ότι τους επιτρέπουµε να
διορθώνουν τους φακέλους.
Επαναλαµβάνω, κανονικά θα µπορούσαν να έχουν απορριφθεί
απευθείας.
Θέλω τώρα να σας εξηγήσω λίγο το πλαίσιο, γιατί είναι πολύ
στενό το πλαίσιο ελέγχου και το εθνικό, αλλά ακόµη περισσότερο το κοινοτικό. Προβλέπει δύο στάδια και προσέξτε να δείτε
πόσα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν: Η εκπλήρωση του όρου εργασίας τουλάχιστον εκατόν είκοσι ηµερών του σκάφους κατά την
τελευταία διετία, ο έλεγχος των ηµερών παύσης της αλιευτικής
δραστηριότητας από τις οποίες θα προκύψει το ύψος της αποζηµίωσης, ο έλεγχος για το απαράδεκτο της συµµετοχής στο
προηγούµενο πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης, αν έχει υποπέσει το σκάφος σε σοβαρή παράβαση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν την υποβολή της αίτησης, o έλεγχος του σκάφους για
τη συµµετοχή του ή όχι στην πρώτη πρόσκληση της υπηρεσίας
µας, γιατί εάν αυτό διαπιστωθεί, πρέπει να αφαιρεθεί το καταβληθέν ποσό από το συνολικό δικαιούµενο στην τρέχουσα πρόσκληση, ο έλεγχος της αλιευτικής άδειας ότι το σκάφος
βρίσκεται σε ενεργή δράση, ο έλεγχος του αλιευτικού εργαλείου
βάσει της αλιευτικής άδειας, που είναι βασική παράµετρος για
τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης, η διασταύρωση των στοιχείων αίτησης επαγγελµατικής αλιευτικής άδειας και εθνικού αλιευτικού µητρώου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη
ταύτιση.
Όπως σας είπα, κάνουµε τα πάντα για να µην απορριφθεί καµµία αίτηση, τους δίνουµε τη δυνατότητα να τα διορθώσουν, να
τα συµπληρώσουν -µέχρι στιγµής το 70% των αιτήσεων ήταν
λάθος συµπληρωµένες- και όπως καταλαβαίνετε, αυτό καθυστερεί όλη τη διαδικασία και αυτό είναι µόνο η πρώτη φάση της αξιολόγησης.
Υπάρχει και το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο ολοκληρώνεται
η διαδικασία, µε την ολοκλήρωση της δηµιουργίας των τεχνικών
δελτίων πράξεων. Κατόπιν πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι
µια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά είναι αυτή που επιβάλλει το
Εθνικό Κοινοτικό Πλαίσιο και το «τρέχουµε» όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να ανταποκρινόµαστε και στο κοινοτικό πλαίσιο.
Θέλω να πω δύο λόγια -γιατί µε ρωτάτε κιόλας- τι επιπλέον κάναµε για τους αλιείς. Είµαστε σε ανοικτή διαβούλευση µε τους
αλιείς -αυτό δεν έχει ξαναγίνει- εν όψει της κατάρτισης του επόµενου ΕΠΑΔ της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Αυτό είναι
κάτι πρωτόγνωρο, το αναγνώρισαν και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Εµφανίστηκαν στην επιτροπή περιφερειών µε όλους
τους υπηρεσιακούς παράγοντες και µε τη συµµετοχή µέσω τηλεδιάσκεψης, µέσω Zoom, των ενώσεων αλιέων, για να συζητήσουµε πώς θέλουν την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Μια άλλη δράση είναι το µνηµόνιο συνεργασίας που υπογράφουµε αύριο µε το Υπουργείο Τουρισµού για την προώθηση του
αλιευτικού τουρισµού, µια δραστηριότητα που θα δώσει µια επιπλέον πηγή εισοδήµατος για τους αλιείς µας, αλλά και θα έχει
οφέλη και ο τουρισµός µας από αυτό, δηλαδή τα οφέλη θα είναι
τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο.
Τέλος, είµαστε σε διαβούλευση µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Όπως ξέρετε, οι ψαράδες έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο όταν
είναι πάνω από εννέα µέτρα το σκάφος, δηλαδή άµα τηρείται
ηµερολόγιο, οπότε εξετάζεται το ενδεχόµενο αν µπορεί αυτό να
επεκταθεί και στα µικρότερα σκάφη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στη
δεύτερη µε αριθµό 396/9-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Διαδικασίες Έγκρισης Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων Σχολείων, ανύπαρκτος ο έλεγχος ποιότητας πε-
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ριεχοµένου στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του δηµόσιου σχολείου;».
Ορίστε, κυρία Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας
σήµερα εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα
στον Τύπο, µε τα οποία φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα προγεννητικής αγωγής και προτάθηκε στη συνέχεια από το ΙΕΠ και απευθύνεται στους µαθητές
των σχολείων µας, προκάλεσε αναστάτωση στην κοινή γνώµη.
Όταν δε στα social media αναπαράχθηκαν και τα περίφηµα εκπαιδευτικά βίντεο, υπήρξε θλίψη και απορία στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για την ποιότητα των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που η πολιτεία προσφέρει στους µαθητές του
δηµόσιου σχολείου.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς; Βίντεο που αναφέρουν ότι το κίτρινο χρώµα είναι της βαθιάς σοφίας και όταν η µέλλουσα µαµά
το φοράει, το παιδί της θα έχει αυτή τη δυνατότητα της σοφίας
στη ζωή του; Ή µια τροµερή Αµερικανίδα έγκυος, η οποία λέει
ότι όλη την περίοδο που εγκυµονούσε έκανε επισκέψεις σε µουσεία και η κόρη της, όταν µεγάλωσε, κέρδιζε επί σειρά ετών καλλιστεία;
Έλεος, κυρία Υπουργέ! Θεωρώ ότι κάνατε το απολύτως αυτονόητο και, άρον-άρον, ζητήσατε την ανάκληση της έγκρισης
αυτών των προγραµµάτων.
Πλην, όµως, υπάρχει µια εξέλιξη η οποία δείχνει µε τον πιο εµφατικό τρόπο ότι σηµαντικά ζητήµατα της ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης τα χειριζόµαστε µε αδιαφορία και
προχειρότητα.
Και σαν να µην έφτανε αυτό το πρώτο φιάσκο, έρχεται και δεύτερο χτύπηµα λίγες ηµέρες αργότερα, όταν βλέπει το φως της
δηµοσιότητας ένα νέο έγγραφο, όπου υπάρχει έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας για άλλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο
πλαίσιο των προαιρετικών δράσεων εκτός σχολικού ωραρίου
προγράµµατος, που απευθύνεται στους µαθητές και αφορά την
επαφή τους µε την αρχαία ελληνική γραµµατεία, µε τίτλο «Ελληνική Αγωγή», που ανήκει στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του
Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Υπάρχει, εν τω µεταξύ, από δηµοσιογραφική έρευνα έγγραφο
του 2019, επί ηµερών διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας,
που απορρίπτει αντίστοιχου περιεχοµένου εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε µια προσχηµατική αιτιολογία, άρα δύο µέτρα και δύο
σταθµά.
Εποµένως το γενικότερο θέµα που µπαίνει είναι αξιοπιστίας,
διαφάνειας, ισότητας ευκαιριών, λογοδοσίας, ελέγχου και εποπτείας σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
Επειδή συµφωνούµε ότι τα σχολεία δεν αποτελούν χώρο δωρεάν διαφηµιστικής καµπάνιας κανενός, ούτε ιδεολογικής κατήχησης, πείτε µας πώς και από ποιους εξασφαλίζει το Υπουργείο
τον ποιοτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που ήδη
έχουν εγκριθεί και απευθύνονται στα παιδιά µας, γιατί αυτά που
έδωσε ως εξηγήσεις ο πρόεδρος του ΙΕΠ ότι έγινε λάθος, είναι
ουσιαστικά προφάσεις εν αµαρτίαις.
Επίσης, τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και στο εξής για να
διασφαλίσετε την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, την αµεροληψία και την
ισότητα ευκαιριών στη διαδικασία έγκρισης αυτών των προγραµµάτων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω στο θέµα της Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής
στην πρωτολογία µου και για το δεύτερο θέµα στη δευτερολογία
µου, γιατί είναι τελείως διαφορετικά θέµατα.
Πράγµατι, κυρία Κεφαλίδου, θα παραδεχτώ ότι ήταν µια άτυχη
και άδικη στιγµή για τα ΙΕΠ. Κάναµε το αυτονόητο και το κάναµε
ταχύτατα, δηλαδή το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΕΠ αποφάσισε
άµεσα να ανακληθεί η έγκριση του εκπαιδευτικού προγράµµατος
µε τίτλο «Σεξουαλικότητα, γονιµότητα, γονεϊκότητα, µια αδιαχώ-
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ριστη ενότητα».
Συγκεκριµένα, το ΙΕΠ έκανε εσωτερική έρευνα, εξέτασε λεπτοµερώς τον φάκελο του αιτήµατος και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν
ζητήµατα στο υποβληθέν υλικό και στο πρόγραµµα και κυρίως
ότι δεν είχε ελεγχθεί από τις αρµόδιες υπαλλήλους που ήταν επιφορτισµένες µε αυτό το καθήκον.
Αµέσως µετά από αυτές τις διαπιστώσεις, το διοικητικό συµβούλιο ανακάλεσε τη θετική γνωµοδότησή του και διέταξε
έρευνα για να διακριβωθεί ποιος έχει ευθύνη. Η έρευνα αυτή είχε
ως αποτέλεσµα την άµεση αποµάκρυνση των υπευθύνων από τις
θέσεις της προϊσταµένης του τµήµατος και της συντονίστριας
αντίστοιχα και αυτονοήτως ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας του
ΥΠΕΘ, επίσης τάχιστα, ενηµέρωσε µε έγγραφό του την εκπαιδευτική κοινότητα για την απόσυρση της έγκρισής τους.
Θέλω όµως εδώ να επισηµάνω -γιατί δηµιουργούνται εντυπώσεις- ότι η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής δεν είναι
άγνωστη εταιρεία ούτε είναι καινοφανής, γιατί κατά το παρελθόν
και επί της δικής σας διακυβέρνησης, κατά το 2009 - 2011, είχε
εκδώσει βιβλίο µε τίτλο «Προγεννητική αγωγή για υγιή παιδιά και
ελληνική κοινωνία, η αγωγή του παιδιού αρχίζει από τη σύλληψη». Το βιβλίο αυτό είχε χρηµατοδοτηθεί από το ΙΕΠ και ειδικότερα από το πρόγραµµα «Διά Βίου Μάθησης». Επίσης και το
2017, στις 20 Μαρτίου, είχε χρηµατοδοτηθεί από άλλο Υπουργείο για ανάλογες δράσεις.
Σε ό,τι αφορά το ΙΕΠ, είναι ο επιτελικός επιστηµονικός φορέας
και ο θεσµικός του ρόλος το καθιστά υπεύθυνο να γνωµοδοτεί
για την παιδαγωγική σκοπιµότητα και καταλληλότητα, καθώς και
για την επιστηµονική εγκυρότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, είτε προτείνονται από δηµόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς.
Η υλοποίηση, κυρία Κεφαλίδου, κάθε εγκριθέντος προγράµµατος είναι απολύτως προαιρετική. Κύρια προϋπόθεση αποτελεί
η επιλογή από τον εκπαιδευτικό που θα το υλοποιήσει, η έγκριση
από τον αντίστοιχο σύλλογο διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση, γιατί ο σύλλογος έχει βάσει του θεσµικού του ρόλου την
ευθύνη για την οργάνωση της σχολικής ζωής και -προσέξτε το
αυτό, παρακαλώ- απαιτείται και η προγενέστερη κατάθεση έγγραφης σύµφωνης γνώµης γονέων και κηδεµόνων των µαθητών
και µαθητριών για να συµµετέχουν τα παιδιά στο προαιρετικό εγκριθέν πρόγραµµα.
Επίσης, η έγκριση του προγράµµατος εκτός από προαιρετική
είναι και απολύτως δωρεάν. Επιπλέον, το υλικό δεν µπορεί να
αφορά σε έµµεση ή άµεση διαφήµιση ή προώθηση εµπορικών
προϊόντων φορέων επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόµων ή φορέων
και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κανενός είδους διαφηµιστικό ή άλλο εµπορικό σκοπό και δεν επιτρέπεται ούτε οποιαδήποτε µελλοντική εµπορική διάθεση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος και του συνοδευτικού υλικού µε την αναφορά της
έγκρισης. Δηλαδή ούτε πληρώνεται ούτε το διαφηµίζει ούτε και
στο µέλλον µπορεί να κάνει χρήση τού ότι έχει εγκριθεί από το
ΙΕΠ.
Στο πρώτο ερώτηµά σας, για το πώς εξασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος, για πρώτη φορά επί της δικής µας θητείας µε πρωτοβουλία της Υπουργού κ. Νίκης Κεραµέως ακολουθείται πλέον
η εξής διαδικασία. Κάθε σχετική αίτηση από φορέα θα ελέγχεται
από δύο τουλάχιστον εισηγητές του ΙΕΠ. Στη συνέχεια θα ακολουθεί εξέταση και έλεγχος από τον προϊστάµενο του τµήµατος
και τελικά το διοικητικό συµβούλιο. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΕΠ θα εξετάζεται το µέγιστο είκοσι
εισηγήσεις για τις αιτήσεις των φορέων. Το υλικό των αιτήσεων
προς έγκριση θα κοινοποιείται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου το αργότερο µια εβδοµάδα πριν από τη συνεδρίαση κατά
την οποία θα συζητηθεί, για να υπάρχει χρόνος να τα επεξεργάζονται. Σε περίπτωση αιτήµατος επανέγκρισης εκπαιδευτικού
προγράµµατος ή υλικού θα υποβάλλεται εκ νέου όλο το υλικό
και όχι τυχόν προσθήκες ή αλλαγές. Επιπλέον, θα υπάρξει στοχευµένη επιµόρφωση των στελεχών του ΙΕΠ σε ό,τι αφορά τις
διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιούνται -επαναλαµβάνω- εκτός του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράµµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Χαρούλα Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω, αφού σας πω ότι πραγµατικά µε πολλή προσοχή σας
άκουσα, λέγοντάς σας ότι τα λάθη δεν δικαιώνονται και αναπαράγονται. Άρα αυτό που προηγουµένως µόλις είπατε δείχνει ότι
τελικά δεν µαθαίνουµε τίποτα. Και αυτές τις διαδικασίες που
πραγµατικά ενηµερώσατε εδώ το Σώµα ότι από εδώ και ύστερα
θα ισχύσουν στο ΙΕΠ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανάγνωση του
θεσµικού πλαισίου που ήδη ισχύει και θα έπρεπε να τηρείται στο
100%.
Εποµένως εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά. Η συζήτηση ουσιαστικά είναι η αφορµή για να δούµε τις αδυναµίες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής στο περιεχόµενο των προγραµµάτων
σπουδών. Εσείς πραγµατικά πιστεύετε ότι δεν υπάρχει θέµα ηθικής τάξης µε την Ελληνική Αγωγή ή θέµα δεοντολογίας; Και
επειδή αυτές οι δύο υποθέσεις είναι τόσο προκλητικές, εµείς επιµένουµε να µας καταθέσετε και τις εισηγήσεις αλλά και την τεκµηρίωση που ήρθαν από τις υπηρεσίες του ΙΕΠ προς το
διοικητικό συµβούλιο, γιατί νοµίζω ότι και εµείς αλλά και οι πολίτες πρέπει να ξέρουµε τι πήγε λάθος, τι πρέπει να διορθωθεί,
ποιος έχει τελικά την ευθύνη, ποιος οφείλει να λογοδοτήσει για
την κυκλοφορία στα σχολεία µας τέτοιου τύπου εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.
Και επειδή -το ξαναλέω- η κατά τα άλλα αποστοµωτική απάντηση του κ Κόµτση, του Γενικού Γραµµατέα, ότι η έγκριση τέτοιων προγραµµάτων δεν σηµαίνει και υιοθέτηση απόψεων, σας
ρωτάω: Εσάς σας αρκεί αυτή η θέση ή αυτά που είπατε; Εµάς
όχι. Γιατί τι δείχνει όλη αυτή η κατάσταση; Δείχνει πολύ απλά ότι
το ΙΕΠ δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Ούτε η στελέχωσή του αρκεί ούτε η ηγεσία του. Και σας θυµίζω ότι έχουν
αποµακρυνθεί από το ΙΕΠ εµπειρότατα στελέχη -στο Πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, νυν ΙΕΠ- τα οποία πήγαν στο Υπουργείο
Παιδείας, δυόµισι χρόνια τώρα δεν έχουν επιστρέψει στις θέσεις
τους, δεν µπόρεσαν να στηρίξουν µέσα από την υψηλή κατάρτιση που έχουν αυτό το εγχείρηµα της Κυβέρνησης.
Θυµάστε πολύ καλά ότι εµείς στηρίξαµε την υποψηφιότητα
του κ. Αντωνίου ακριβώς στη λογική ότι υπάρχει µια προοπτική
ριζικής αλλαγής στην εφαρµοζόµενη πολιτική της ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας επί κ. Γαβρόγλου. Εσείς, λοιπόν, τι κάνατε;
Όχι µόνο δεν αλλάξατε, αλλά ακολουθήσετε την ίδια πολιτική µε
τους προκατόχους σας. Θέλετε τον έλεγχο της πολιτικής του ΙΕΠ
µε αποφάσεις που βολεύουν την πολιτική ηγεσία και που κάνουν
χατίρια στην πολιτική ηγεσία. Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να
συνεχιστεί. Αυτή η κατάσταση είναι κατάσταση αποσπασµατικότητας, ιδεοληψίας, κοµµατισµού και τελικά αναποτελεσµατικότητας.
Τι σας έχουµε προτείνει επανειληµµένα; Μακροχρόνια εφαρµογή εκπαιδευτικής πολιτικής, ανασύσταση του εθνικού συµβουλίου παιδείας για να υπάρξει κάποια στιγµή επιτέλους σύγκλιση.
Και να σας πω και κάτι; Δεν είναι δυνατόν να αρκείστε στο γεγονός ότι είναι προαιρετικά τα µαθήµατα ή ότι είναι δωρεάν. Δεν
είναι δυνατόν να µη βλέπετε την ουσία και το περιεχόµενο, όταν
υπάρχουν απαράδεκτα επιστηµονικές αναχρονιστικές απόψεις
που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση και µε την επιστήµη και µε
τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις ακόµη και µε την επικρατούσα ηθική. Δεν ωφελούν, λοιπόν, τα προαιρετικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα εάν δεν συνδυάζονται µε αυτά που υπάρχουν στο
ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των παιδιών και δεν συνδυάζονται και µε τα εκπαιδευτικά βιβλία που τουλάχιστον τα γράφουν οι ειδικοί επιστήµονες και όχι οποιοσδήποτε.
Επειδή είναι εθνική υπόθεση η εκπαίδευση, ούτε ενός κόµµατος ούτε µιας Υπουργού ούτε µιας τετραετίας, ζητάµε από εσάς
να σταµατήσει η προχειρότητα, να σταµατήσει η κυνική παραδοχή των παραλείψεων, γιατί ναι µεν θα τελειώσει η σηµερινή
κουβέντα, αλλά σωρεύονται πάρα πολλά τραυµατικά αποτυπώµατα στη µαθητική κοινότητα και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τη
νέα γενιά ούτε για τη χώρα µας και οι πολίτες αυτά -πιστέψτε µετα θυµούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μακρή, έχετε
τον λόγο.
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ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κυρία Κεφαλίδου, δεν µε ακούσατε µε προσοχή.
Κρατούσατε σηµειώσεις και καλά κάνατε, αλλά αν µε ακούγατε
µε προσοχή θα είχατε διαπιστώσει ότι απάντησα σε αυτά που είπατε. Απάντησα στο ότι ήταν µια άτυχη και άδικη στιγµή για το
ΙΕΠ, στις άµεσες ενέργειες στις οποίες το ΙΕΠ προέβη και σας
είπα πώς αυστηροποιήθηκε µε πρωτοβουλία της ίδιας της
Υπουργού σε συνεννόηση µε το Συµβούλιο του ΙΕΠ το πλαίσιο,
ώστε να µην υπάρχουν εφεξής τυχόν αδυναµίες. Σας είπα επίσης
και πως τιµωρήθηκαν, µε την αποµάκρυνσή τους, οι δύο κυρίες.
Όλα αυτά δείχνουν ότι και αντίδραση υπήρχε και πλήρης συναίσθηση της αδυναµίας που παρουσιάστηκε και αντιµετωπίζεται
µε πολλαπλούς ελέγχους, ώστε να µην υπάρξει ξανά τέτοιο φαινόµενο.
Είπα πως θα σας απαντήσω για το πρόγραµµα της Ελληνικής
Αγωγής στη δευτερολογία µου, γιατί είναι τελείως διαφορετικά
θέµατα. Στο πρώτο θέµα της Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής
υπήρξε αβλεψία, υπήρξαν παρατυπίες. Στο θέµα, όµως, του προγράµµατος της Ελληνικής Αγωγής, κυρία Κεφαλίδου, για το
οποίο επίσης έγινε µεγάλη φασαρία και άδικα, κανένας δεν κατηγόρησε το πρόγραµµα αυτό για παιδαγωγική ή εκπαιδευτική
αδυναµία. Αντίθετα, ελέγχθηκε από το ΙΕΠ για την επιστηµονική
επάρκεια, την παιδαγωγική του καταλληλότητα και κρίθηκε και
επιστηµονικά σωστό και παιδαγωγικά κατάλληλο και εγκρίθηκε
–επαναλαµβάνω- για προαιρετική εκτός προγράµµατος, άνευ ανταλλάγµατος, άνευ περιθωρίου διαφήµισης τώρα ή µελλοντικά,
άνευ δυνατότητας χρήσης της σηµείωσης ότι αυτό έχει εγκριθεί
από το ΙΕΠ για προαιρετική διδασκαλία από όποιον επιθυµεί, µε
τις επισηµάνσεις που έκανα στην πρωτολογία, επιλογή από τον
διδάσκοντα, σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων, προγενέστερη έγγραφη συναίνεση των γονέων.
Η φασαρία γίνεται, κυρία Κεφαλίδου, και ας µην κρυβόµαστε,
επειδή υπάρχει εµπλοκή στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέλους της οικογένειας Γεωργιάδη. Δεν µπορεί όµως και θα συµφωνήσουµε ελπίζω σε αυτό- να αποτελεί κριτήριο
έγκρισης ή απόρριψης ενός προγράµµατος τυχόν σχέση του ενδιαφερόµενου φορέα µε µέλος της κυβέρνησης ή συγγενικά του
πρόσωπα.
Δεν θα σας πω ξανά αυτά τα οποία ήδη είπα στην πρωτολογία
για τις διασφαλίσεις που υπάρχουν. Θα σας πω, όµως, γιατί µου
έκανε εντύπωση µια επισήµανση που έκανε ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης όταν δηµόσια και αναλυτικά τοποθετήθηκε. Μέχρι στιγµής
το πρόγραµµά του δεν έχει επιλεγεί από κανέναν. Μπορεί οι
λόγοι να είναι εκπαιδευτικοί; Εγώ δεν το πιστεύω.
Η διαδικασία, λοιπόν, που ακολουθείται για να εξασφαλιστεί ο
ποιοτικός έλεγχος είναι συγκεκριµένη. Σας την ανέφερε. Σε ό,τι
αφορά την αρµοδιότητα και την εµπλοκή του Υπουργείου µας, οι
αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνουν υπ’ όψιν τις γνωµοδοτήσεις του
ΙΕΠ, τις εγκρίνουν τυπικά, γιατί το περιεχόµενο και η ουσία έχει
εξεταστεί ήδη από τον ΙΕΠ, εκδίδουν σχετική απόφαση, ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο φορέα µε κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και προς το ΙΕΠ και ενδεικτικό της διεκπαιρεωτικής
αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ είναι ότι οι µέχρι πρόσφατα σχετικές
αποφάσεις υπογράφονταν από τον προϊστάµενο της αρµόδιας διεύθυνσης και όχι από τον αρµόδιο γενικό γραµµατέα του Υπουργείου.
Έχω στη διάθεσή σας και σχετικό έγγραφο επί υπουργίας Γαβρόγλου το 2018. Είπατε πως θέλετε τα έγγραφα. Θα σας τα
προσκοµίσουµε. Αν τα είχατε ζητήσει, θα ήταν ήδη στη διάθεσή
σας.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πως είναι επιτέλους µια ευκαιρία να κάνουµε µια ειλικρινή συζήτηση -δεν είναι
βεβαίως τώρα η ώρα- για το αν και κατά πόσον επιχειρηµατική
δραστηριότητα συγγενών µελών της κυβέρνησης ή συγγενών
µελών του Κοινοβουλίου είναι επιτρεπτή όταν είναι διαφανής,
ελεγχόµενη και γνωστή. Δεν αποκαλύφθηκε αχυράνθρωπος ο
οποίος διακινούσε υλικό για λογαριασµό της οικογένειας Γεωργιάδη και της Ελληνικής Αγωγής. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν
γνωστές και προεκλογικά, ήταν γνωστές στον ελληνικό λαό και
ήταν διαφανείς. Όταν υπάρχει διαφάνεια, γνώση, ενηµέρωση,
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είναι ελεγκτέες και δεν είναι καθόλου πολιτικά καταδικαστέες.
Αλλά είναι µια καλή ευκαιρία να κάνουµε αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συζητηθεί τώρα
η πρώτη µε αριθµό 1557-29/11/2021 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάµελλου, προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα σχολικής στέγης, ασφάλειας, εξοπλισµού και υγιεινής στο Μουσικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης».
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, µας κάνει εντύπωση -το παρατήρησε και ο Πρόεδρος- κυρία Υφυπουργέ, ότι
αυτή η ερώτηση δεν απαντήθηκε γραπτά, ως όφειλε, εδώ και αρκετούς µήνες. Όµως τους τελευταίους µήνες δεν είναι µόνο ότι
δεν απαντάτε τις ερωτήσεις για τα θέµατα παιδείας. Είναι ότι
έχουµε γίνει µάρτυρες πολλών και σοβαρών προβληµάτων στη
σχολική στέγη του Νοµού Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του Δήµου
Πυλαίας - Χορτιάτη και έχουµε κυριολεκτικά εγκατάλειψη των
υποδοµών της δηµόσιας παιδείας από την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Ξεκινήσαµε -και σας ενηµέρωσα γι’ αυτό- µε σοβαρά προβλήµατα στα δύο γυµνάσια του Λαγκαδά. Συνεχίσαµε
µε την πτώση της ψευδοροφής στο 4ο Δηµοτικό Σχολείο της Πυλαίας.
Η σηµερινή επίκαιρη είναι µια παλιά γραπτή ερώτηση που
αφορά σε σοβαρά ζητήµατα σχολικής στέγης αλλά και υγιεινής
του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκε,
κύριε Πρόεδρε, µετά από ερώτηση του προέδρου του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων στη δικτυακή σελίδα vouliwatch. Το µουσικό σχολείο, λοιπόν, το οποίο είναι το µοναδικό σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι στον Δήµο Πυλαίας Χορτιάτη, υπάρχει από το 1998 και είχε δυναµικότητα ή ικανότητα εξυπηρέτησης διακοσίων είκοσι µαθητών από όλη την περιφερειακή ενότητα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα µουσικό σχολείο για όλη την περιφερειακή ενότητα. Έχει κλειστό γυµναστήριο και κλειστό θέατρο
το οποίο είναι λειτουργικός χώρος διδασκαλίας, αλλά λόγω έλλειψης άλλου µουσικού σχολείου όλοι οι µαθητές της περιφερειακής ενότητας θέλουν να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο. Το
αποτέλεσµα; Οι µαθητές διαρκώς αυξάνονται. Έχουµε σοβαρά
προβλήµατα υποβάθµισης. Αλλά το πρόβληµα για το οποίο ήρθαµε σήµερα να συζητήσουµε είναι ότι έχουµε απουσία συντήρησης, έλλειµµα στεγάνωσης. Μπήκαν νερά της βροχής -να το
πούµε απλά- στο θέατρο, στο γυµναστήριο. Οι όποιες επισκευές
έγιναν µε αστοχία. Τελικά είχαµε βραχυκύκλωµα στα φώτα, στα
ηχητικά. Προσπάθησαν οι γονείς να διορθώσουν ό,τι µπορούσαν
οι άνθρωποι.
Το αναµενόµενο όµως τελικά, δυστυχώς, ήταν ότι είχαµε
φθορά όλης της οροφής στο θέατρο, απώλεια της θέρµανσης
του χώρου και πολλά άλλα προβλήµατα. Στο µεν γυµναστήριο
δεν λειτουργεί καµµία τουαλέτα. Δύο οµάδες τοπικές προπονούνται και δίνουν αγώνες. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Όχι ντουζιέρες, ούτε τουαλέτες. Υπάρχουν σε όλο το σχολείο δύο µόνο
τουαλέτες για όλους τους µαθητές. Έχουν µπλοκάρει οι πόρτες
πυροπροστασίας. Δεν έχουν ποτέ συντηρηθεί τα µουσικά όργανα. Και, κύριε Πρόεδρε, αντί για τους διακόσιους είκοσι µαθητές σήµερα στο σχολείο αυτό είναι τριακόσια ογδόντα εννιά
παιδιά. Το αποτέλεσµα είναι να πάµε ήδη στο εστιατόριο, να δουλεύουν εκεί αίθουσες, δύο αίθουσες να έχουν πρόβληµα στεγάνωσης και αυτές και να είναι εκτός λειτουργίας. Και µέσα σε όλα
αυτά το Υπουργείο Εσωτερικών µείωσε κατά 50% τις ώρες καθαριότητας, δηλαδή τις καθαρίστριες και τους καθαριστές που
δίνει στους δήµους.
Αυτό όπως καταλαβαίνετε, κυρία Υπουργέ, δεν είναι µουσικό
σχολείο. Και πρέπει να µας απαντήσετε, πρώτον, γιατί δεν έχει
παρέµβει µέχρι τώρα κανένας φορέας στα θέµατα συντήρησης.
Δεύτερον, ποιος θα απολογηθεί για τα θέµατα ασφάλειας και
υγιεινής µαθητών και εκπαιδευτικών. Τρίτον, ποιος είναι ο προγραµµατισµός σας για ένα άλλο µουσικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, τέταρτον, τι θα κάνετε µε τα σοβαρά προβλή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατα υγιεινής στο γυµναστήριο, που φιλοξενούνται οµάδες και
παιδιά και δεν λειτουργεί καµµία τουαλέτα και κανένας χώρος
υγιεινής και καθαριότητας. Είναι σοβαρά προβλήµατα και το ότι
δεν απαντήσατε γραπτά αποτελεί ήδη µία σκιά για το Υπουργείο
Παιδείας. Και δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί το κάνατε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κυρία Υφυπουργός
έχει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Μακρή.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει κατατεθεί η ερώτησή σας γραπτώς. Έχει υπογράψει η
Υπουργός αλλά δεν νοµίζω ότι είναι της παρούσης εφόσον εσείς
ρωτάτε µε επίκαιρη ερώτηση. Δεν ξέρω την ηµεροµηνία απέξω
αλλά πάντως έχει απαντηθεί. Σας βεβαιώ και θα το διαπιστώσετε.
Τα περισσότερα ερωτήµατα που µου κάνετε, κύριε συνάδελφε, δεν άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου µας. Και
γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω την κατανόησή σας. Είναι
δέκα ερωτήσεις και θέλω να απαντήσω. Η πλειονότητα, βεβαίως,
αφορά στον Δήµο Πυλαίας - Χορτιάτη. Θα απαντήσω σε όσα
γνωρίζω, χωρίς να καλύπτω πλήρως το θέµα. Σας είπα ότι δεν
είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου. Θα απαντήσω µε βάση τη
γνώση που έχουµε, λόγω του προφανούς ενδιαφέροντος που
έχουµε για τα θέµατα αυτά.
Στο πρώτο ερώτηµά σας για το χρονοδιάγραµµα ένταξης στο
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» που αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας αρµόδιο, κύριε συνάδελφε, είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών. Το ξέρετε. Γιατί οι δικές του υπηρεσίες
εξετάζουν και αξιολογούν την ωριµότητα των αιτηµάτων που
έχουν υποβάλει οι δήµοι. Αν δεν ευδοκιµήσει η προσπάθεια ένταξης στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του δήµου, εφόσον το κρίνει σκόπιµο η πλειοψηφία
του δηµοτικού συµβουλίου, να αναζητήσει άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
Σε ό,τι αφορά τις βλάβες στις πόρτες και τις ζηµιές στις τουαλέτες, είναι αποκλειστική και πάλι αρµοδιότητα των τεχνικών
υπηρεσιών του οικείου δήµου. Η Διεύθυνση της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όµως, µας ενηµέρωσε ότι έχουν
αποκατασταθεί. Τονίζω ξανά ότι δεν είναι θέµα αρµοδιότητας
του ΥΠΑΙΘ.
Στο τρίτο ερώτηµα ότι το συγκεκριµένο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί µε αριθµητική υπέρβαση, θα σας απαντήσω ότι αυτό δεν ισχύει, διότι τηρούνται απολύτως όλα όσα
αναφέρονται στο ΦΕΚ 878 της 5ης Μαρτίου 2021 µε θέµα «Λειτουργία µουσικών σχολείων», δηλαδή, τηρούνται απολύτως αυτά
που προβλέπει και συγκεκριµένα ότι ο αριθµός των τµηµάτων καθορίζεται µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου
ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων του µουσικού
σχολείου και εισήγηση της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Τα κριτήρια για τον καθορισµό του αριθµού των τµηµάτων
είναι η κτηριακή υποδοµή του σχολείου, το υπάρχον µόνιµο διδακτικό προσωπικό, ο αριθµός των υποψηφίων και γενικότερα
όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα
γενικής παιδείας είναι είκοσι τέσσερις µαθητές. Ειδικότερα για
το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο γυµνάσιο συνολικά φοιτούν διακόσιοι είκοσι µαθητές, που κατανέµονται σε εννέα τµήµατα των είκοσι δύο, είκοσι τεσσάρων, είκοσι πέντε και είκοσι έξι
µαθητών. Η υπέρβαση του αριθµού των είκοσι τεσσάρων που
ορίζει ο νόµος, κύριε συνάδελφε, οφείλεται -επίσης κατά τα οριζόµενα από τον νόµο- σε ισοβαθµήσαντες κατά την εισαγωγή ή
σε µεταγενέστερες µεταγραφές. Στο λύκειο φοιτούν συνολικά
εκατόν εξήντα οκτώ µαθητές σε εννέα τµήµατα από δεκατέσσερις έως είκοσι δύο µαθητές. Αυτά για την υπερφόρτωση.
Στο τέταρτο ερώτηµα για τα εκπαιδευτικά κενά θα απαντήσω
στη δευτερολογία. Είναι το µόνο που αφορά στο Υπουργείο µας.
Το πέµπτο ερώτηµα, που αφορά στη διαχείριση διαφόρων επισκευαστικών εργασιών που περιγράφετε µε πολύ γλαφυρό
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τρόπο και τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του σχολείου, σας ενηµερώνω για τη διαδικασία, διότι και αυτό είναι
θέµα που αφορά αποκλειστικά τις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου.
Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήµου, αφού ειδοποιηθούν από τον
διευθυντή της σχολικής µονάδας µε έγγραφο που κοινοποιείται
στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης αλλά και στη σχολική επιτροπή, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες εργασίες κατά
τις απογευµατινές ώρες µετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.
Εφόσον οι επισκευαστικές εργασίες ή οι εργασίες συντήρησης
είναι πολύ µεγαλύτερες, τότε οι τεχνικές υπηρεσίες επεµβαίνουν
το Σαββατοκύριακο ή µε απόφαση του δηµάρχου κλείνει το σχολείο από µία έως τρεις ηµέρες και τα µαθήµατα γίνονται µε τηλεκπαίδευση. Σε περίπτωση που η κτηριακή υποδοµή της
σχολικής µονάδας έχει ανάγκη µεγαλύτερης παρέµβασης και για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, τότε η οικεία διεύθυνση σε συνεργασία µε τις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου προτείνει άλλες
λύσεις, όπως, για παράδειγµα, τη µεταφορά µαθητών σε αίθουσες όµορων σχολείων.
Στο έκτο ερώτηµά σας για τις εργασίες αποκατάστασης του
γυµναστηρίου, κουραστικά θα επαναλάβω ότι είναι κι αυτό ζήτηµα των τεχνικών υπηρεσιών του δήµου µε ανάλογες µε τις προηγούµενες διαδικασίες.
Στο έβδοµο ερώτηµα απάντησα ότι δεν υπάρχει θέµα υπεραριθµίας.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα των ελλείψεων στους χώρους υγιεινής
αλλά και για το σοβαρό θέµα της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων είναι πάλι ζητήµατα αρµοδιότητας της δηµοτικής
αρχής.
Για να απαντήσω και στο δέκατο ερώτηµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε µε αυτό.
Έχουµε ξεφύγει.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Μα, κύριε Πρόεδρε, είναι µια ερώτηση τριών σελίδων µε δέκα
ερωτήµατα. Αν τα αφήσω αναπάντητα, ο κ. Φάµελλος θα πει ότι
δεν απαντάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κυρία Υπουργός
πρέπει να απαντάει στις ερωτήσεις. Η ερώτηση που είπατε ήρθε
χθες. Το έψαξα. Αν είχε έρθει µια εβδοµάδα πριν θα είχε αποσύρει την επίκαιρη.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 115 παράγραφος 2 -θα τα πω κι
εγώ όσο πιο συνοπτικά µπορώ- αν οι ανάγκες των δήµων για τον
καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις που καταρτίζονται από τους δήµους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Στο όγδοο ερώτηµα, για την επισκευή των µουσικών οργάνων,
έχει δοθεί για τον σκοπό αυτό στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα
από τον δήµο το ποσό των 3.000 ευρώ. Και αν υπάρχει στα σχέδια του Υπουργείου η ίδρυση δεύτερου µουσικού σχολείου στη
Θεσσαλονίκη, πρέπει αρχικά να υπάρχει σχετική πρόταση του
δήµου, θετική εισήγηση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και
της περιφερειακής διεύθυνσης, που θα διαβιβασθεί σε εµάς για
περαιτέρω εξέταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μακρή, δεν
µπορώ άλλο να σας αφήσω.
Ήδη, ήρθε στα χέρια µου η απάντησή σας, αλλά δεν χρειάζεται να την καταθέσω, γιατί θα πάει και στον κ. Φάµελλο, οπότε
ήταν περιττό να τα πούµε όλα αυτά σήµερα.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ για την ενηµέρωση,
κύριε Πρόεδρε, αλλά όχι, δεν είναι εκ του περισσού, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, εννοούσα ότι
ήταν εκ του περισσού να διαβαστούν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η ερώτηση, κυρία Υφυπουργέ, κατατέθηκε στο τέλος Νοεµβρίου. Οφείλατε να απαντήσετε πριν
τα Χριστούγεννα, γραπτά. Έρχεστε µετά από δύο µήνες και µας
λέτε ότι «δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας», το επιτελικό Υπουργείο Παιδείας; Φταίει η Βουλή, που τη µετέτρεψε σε επίκαιρη και
έχει, πράγµατι, δέκα ερωτήµατα, γιατί υπάρχουν δέκα µεγάλα
προβλήµατα;
Μην κάνετε, όµως, και παρατηρήσεις. Δεν µπορείτε να λέτε σε
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µία κοινωνία, δηλαδή σε όλο τον Νοµό Θεσσαλονίκης, που έχει
µόνο ένα µουσικό σχολείο, στο οποίο αντί για διακόσια είκοσι
παιδιά είναι τριακόσια ογδόντα εννιά και κάνουν µάθηµα στο
εστιατόριο και να έρχεστε και να µας λέτε ότι τηρούνται οι κανόνες. Ποιος κανόνας τηρείται, δηλαδή; Και θα σας κάνει πρόταση
ο Δήµος Πυλαίας - Χορτιάτη, ένας από τους δεκαπέντε, δεκαέξι
του νοµού, για το ότι χρειάζεται άλλο µουσικό σχολείο όλος ο
νοµός; Εσείς δεν έχετε στοιχεία; Μας λέτε ότι δεν έχετε.
Προσέξετε, όµως, από τις απαντήσεις µέχρι στιγµής που µου
δώσατε και διαβάσατε, προκύπτει ότι σε όλα τα ερωτήµατα λέτε
ότι είναι άλλος υπεύθυνος. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, για
το Μουσικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, λέει ότι είναι άλλος
υπεύθυνος. Τι έχουµε κάνει, όµως, εµείς; Ρωτήσαµε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν πήραµε καµµία απάντηση ούτε από τον
δήµο ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Υπουργείο. Ρωτήσαµε το Υπουργείο Υποδοµών. Δήλωσε αναρµοδιότητα. Ρωτήσαµε το Υπουργείο Παιδείας και µας είπατε ότι ο ρόλος σας είναι
επιτελικός και η αρµοδιότητα, δηλαδή, των σχολείων είναι στους
δήµους και ανέγερσης είναι σε άλλα Υπουργεία.
Όµως, το µόνο που αποδείξατε σήµερα είναι ότι είστε µια επιτελική Κυβέρνηση για να αρνείστε την ευθύνη και την ευθύνη
απέναντι στα παιδιά, την ευθύνη απέναντι στην παιδεία. Εµείς
διαπιστώνουµε ότι απαξιώνετε και την παιδεία και τη Βουλή. Και
αυτό είναι διπλό πρόβληµα και είναι πρόβληµα δηµοκρατίας στη
χώρα µας.
Έχουµε ένα πρόβληµα, που αγγίζει όλους τους δήµους -είναι
ξεκάθαρο- και είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να το
λύσει. Και µη λέτε ψέµατα ότι δεν είχατε ενηµέρωση. Έχετε
οχλήσεις από τη σχολική µονάδα, έχετε οχλήσεις από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και επίσης, κυρία Υπουργέ, βρήκαµε
στο διαδίκτυο ότι υπάρχει και έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
«Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Περίοδος 2020 - 2021». Να
σας διαβάσω τι λέει; Λέει ότι «για την εύρυθµη λειτουργία είναι
επιτακτική η ανάγκη για επέκταση του κτηρίου µε προσθήκη τεσσάρων, τουλάχιστον, αιθουσών διδασκαλίας και οκτώ αιθουσών
ατοµικών οργάνων».
Άρα το Υπουργείο, που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική
πολιτική, έχει και εικόνα και αξιολόγηση και συγκεκριµένο αίτηµα
για επέκταση του σχολείου.
Όλα αυτά τα προβλήµατα, είναι προβλήµατα, όµως, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί προσπαθείτε να πετάξετε το µπαλάκι
σε άλλους, να αρνηθείτε την ευθύνη και έχετε ένα σχολείο, στο
οποίο σας λέµε ότι δουλεύει ένα γυµναστήριο χωρίς καµµία υποδοµή υγιεινής, ένα ολόκληρο σχολείο µε δύο τουαλέτες, ότι κάνουν τα παιδιά µάθηµα στο εστιατόριο, ότι έχουν βραχυκυκλώσει
τα ηχητικά και τα φωτιστικά στο θέατρο, όπου κάνουν και µάθηµα και εσείς λέτε, να πάνε στον δήµο, στον Δήµο Πυλαίας Χορτιάτη για ένα µουσικό σχολείο, που είναι όλου του νοµού και
είναι ευθύνη της εκπαιδευτικής µας κοινότητας και της δικιάς
σας εποπτείας ως Υπουργείο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό είναι υπεκφυγή και είναι και υποκρισία, κυρία Υφυπουργέ.
Θα καταλάβαινα να ερχόσασταν εδώ να µου πείτε «ευχαριστούµε που µας ενηµερώσατε, θα πάµε να το λύσουµε», να κάνετε προγραµµατισµό για ένα δεύτερο σχολείο και να εντάξετε
στη χρηµατοδότηση τον εκσυγχρονισµό του συγκεκριµένου. Σας
λέµε ότι εµείς πήγαµε στο σχολείο. Εσείς έχετε πάει; Θέλετε να
πάµε να δούµε τα προβλήµατα, να δούµε τις τουαλέτες που είναι
κλειστές, γυµναστήριο κλειστό -που κάνουν προπόνηση δύο οµάδες τοπικές και πηγαίνουν όλα τα παιδιά του σχολείου- και δεν
έχει ούτε µία τουαλέτα ούτε µία ντουσιέρα, τίποτα; Κι έρχεστε
και µου απαντάτε ότι είναι ευθύνη του δήµου να πάει να το λύσει;
Θέλετε να κάνουµε µια συνάντηση µε τον δήµαρχο να δούµε
ποιων ευθύνη είναι και να δούµε τελικά ποιος ασχολήθηκε µε
αυτό το σχολείο; Γιατί ο ένας πετάει το µπαλάκι στον άλλον και
κανείς δεν ασχολείται, κυρία Υφυπουργέ. Τα παιδιά µας, όµως,
είναι εκεί. Όλων τα παιδιά, όχι προσωπικά τα παιδιά µας, τα παιδιά όλης της κοινωνίας είναι εκεί. Σε ένα σχολείο διπλάσιοι µαθητές. Υπάρχει ένα µουσικό σχολείο για όλη τη Θεσσαλονίκη!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οφείλω, λοιπόν, να σας πω ότι πρέπει να απαντήσετε συγκεκριµένα και µη χρησιµοποιείτε το επιχείρηµα για τη δυναµικότητα των τµηµάτων, διότι εσείς
τροποποιήσατε τον αριθµό των µέγιστων µαθητών σε τµήµα για
να προχωρείτε σε συγχωνεύσεις τµηµάτων, για να προχωρείτε
σε σµίκρυνση σχολείων, για να βάζετε περισσότερα παιδιά µέσα
σε ένα κτήριο, για να µην απαντάτε στις ερωτήσεις για νέα σχολικά κτήρια. Είναι δική σας πολιτική επιλογή. Γιατί το µόνο για το
οποίο έχει διακριθεί το Υπουργείο Παιδείας είναι να στηρίζει τα
κολλέγια, να στηρίζει τα ιδιωτικά, γιατί µε τους σχολάρχες κάνετε
κουµάντο. Δεν κάνετε, όµως, για τα παιδιά µας.
Σε µία πόλη που έχει αυτή την παράδοση στον πολιτισµό, είναι
ντροπή να λέτε ότι χρειάζεται µόνο ένα µουσικό σχολείο στη
Θεσσαλονίκη. Θα µπορούσαµε να ανοίξουµε έναν ειλικρινή διάλογο, καλοπροαίρετο και να κάνουµε ένα δεύτερο, αλλά όταν
κρύβεστε, µην περιµένετε από µας οποιαδήποτε συναίνεση. Μην
κρύβεστε από τα προβλήµατα, θα τα αποκαλύπτουµε εµείς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας ζητήσω, άλλη φορά όταν εγώ
απαντώ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, να µην µε κατηγορήσετε για
απαξίωση της Βουλής. Είναι µια κατηγορία που δεν µε αγγίζει
και δεν µε αφορά. Τη Βουλή τη σέβοµαι κι έρχοµαι πάντοτε µε
τεκµηριωµένες απαντήσεις και ποτέ δεν καθυστερώ να απαντήσω σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου, εκπροσωπώντας
βεβαίως το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είµαι σίγουρος ότι
δεν είχε προσωπική αναφορά η παρατήρηση του κ. Φάµελλου.
Το αντίθετο. Έχω σηµειώσει ότι είστε πάντα παρούσα στην αρµοδιότητά σας. Είχε ένα παράπονο, εύλογο, γιατί χθες απαντήθηκε γραπτώς η ερώτηση, όχι για σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μετά από τρεις µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ξεκινάµε την
απάντηση.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Η ενηµέρωση που ήρθε από τις υπηρεσίες µας είναι ότι η Υπουργός απάντησε γραπτώς. Όφειλα να το πω.
Επίσης, σας παρακαλώ θερµά, κύριε συνάδελφε. Δεν λέω ψέµατα. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, είναι άλλης τάξεως
θέµα. Και όταν σας απάντησα, σας διευκρίνισα ότι δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου µας, δεν είναι αδιάφορο το Υπουργείο, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες, αλλά γραφειοκρατικά
-έχετε ασκήσει διοίκηση- ξέρετε ότι δεν µπορούν να εκκινήσουν
από εµάς όλα. Χρειάζεται από άλλες υπηρεσίες, από τους δήµους ή από άλλα Υπουργεία, στην την αρµοδιότητα των οποίων
δεν µπορούµε να επέµβουµε. Να υπάρχει η έναρξη των εργασιών
ή των ενεργειών και έπειτα να συνεχιστούν από εµάς.
Θα απαντήσω πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, στη µόνη ερώτηση που ήταν αρµοδιότητα του Υπουργείου µας. Επί της θη-
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τείας µας υπάρχει κάθε ρεκόρ διορισµών την τελευταία δωδεκαετία και ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών. Με κίνδυνο να κουράσω, θα σας πω τα εξής: δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα
τέσσερις συνολικά µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών την τελευταία διετία -τα λέω, τουλάχιστον, σε κάθε απάντηση που δίνω
στη Βουλή- σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, στο σχολικό έτος 2021-2022,
τετρακόσιοι πενήντα ένας εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήµης στα µουσικά σχολεία, µεταξύ αυτών και στο Μουσικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης εννοείται, επιπλέον ογδόντα οκτώ εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυµάτων στα
µουσικά σχολεία και εκατόν τέσσερις εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αντίστοιχα. Οι διορισµοί του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, για τις
µουσικές ειδικεύσεις -και µόνο κατ’ εξαίρεση- προβλέπεται διορισµός των καθηγητών µουσικής αγωγής στα µουσικά σχολεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν.3475, όπου «µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
για τη διδασκαλία µαθηµάτων και την άσκηση στα εργαστήρια
στα µουσικά σχολεία ορίζονται µουσικές ειδικεύσεις…», -δεν κουράζω περαιτέρω, παραθέτοντας το άρθρο.
Οµοίως και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε µουσικές ειδικεύσεις προσλαµβάνονται απευθείας για τα µουσικά σχολεία για τα
οποία προορίζονται, όχι στις διευθύνσεις. Οι υπόλοιπες ανάγκες
των µουσικών σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτονται
µε τη συνήθη διαδικασία. Στα µουσικά σχολεία της χώρας κατά
το τρέχον σχολικό έτος έχουν προσληφθεί τετρακόσιοι δεκαεπτά
αναπληρωτές, πλήρους και µειωµένου ωραρίου, σε διάφορες
µουσικές ειδικεύσεις.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκαν διακόσιες πενήντα οκτώ προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων και επιπλέον πενήντα εννιά για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών που δηµιουργήθηκαν λόγω του COVID-19.
Έχουν, επίσης στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, προσληφθεί
πέντε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε διάφορες ειδικεύσεις. Για
την κάλυψη σαράντα τεσσάρων επιπλέον ωρών έχουν προσληφθεί και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήµης και ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυµάτων και
Ιδιωτών Εµπειροτεχνών Μουσικών.
Τέλος, στις 19-1-2022 αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εµπειροτεχνών ιδιωτών
µουσικών ανά µουσικό όργανο και αναµένεται από τους πίνακες
αυτούς να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά ειδικοτήτων στα επιµέρους µουσικά όργανα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Η ώρα είναι 11.15’, θα διακόψουµε για πέντε λεπτά για το Προεδρείο και στις 11.20’ θα συνεχίσουµε µε το νοµοσχέδιο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη 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: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την
κοινωνική ασφάλιση».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 10 Φεβρουαρίου 2022, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
ή δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την εξής
αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ
και από έναν από το Κίνηµα Αλλαγής, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση
και το ΜέΡΑ25. Οι Βουλευτές που θα µιλήσουν µε υπηρεσία τηλεδιάσκεψης θα λάβουν τον λόγο στο τέλος της οµιλίας των παρισταµένων στην Αίθουσα οµιλητών. Τα ονόµατα των οµιλητών
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έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές
επιστολές.
Ενηµερωτικά να σας πω ότι έχουν εγγραφεί εκατόν δώδεκα
οµιλητές. Αυτό σηµαίνει ότι απόψε θα πάµε µέχρι τις δώδεκα τα
µεσάνυχτα τουλάχιστον και θα συνεχίσουµε αύριο από το πρωί
µέχρι να τελειώσουµε.
Επί της βασικής εισήγησης πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ζητήσει για διαδικαστικό θέµα τον λόγο η κ. Ξενογιαννακοπούλου και η κ. Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, στη βάση του άρθρου 100 του Κανονισµού
της Βουλής, καταθέτουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας στο
συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Η προαναφερθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας του ΣΥΡΙΖΑ καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δηλώνουµε και εµείς την πρόθεσή µας, ως ΜέΡΑ25, µε την έν-
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σταση αντισυνταγµατικότητας που έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Η προαναφερθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας του
ΜέΡΑ25 καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία!
Παρακαλώ, για να µην κάνουµε δύο φορές διακοπή, επειδή,
όπως ξέρετε, έχουµε και άρση ασυλιών, θα ξεκινήσουµε µε τις
ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, θα διακοπεί η συνεδρίαση για
να γίνει η άρση ασυλιών και µετά πλέον θα εισέλθουµε κανονικά
στο νοµοσχέδιο.
Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, προβάλλετε αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας και ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή. Θα
εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του
Κανονισµού της Βουλής. Όπως ξέρετε, έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, ο αντιλέγων και ένας από κάθε Κοινοβουλευτική
Οµάδα από τα υπόλοιπα κόµµατα, εφόσον το επιθυµεί.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, από εσάς ποιος θα µιλήσει;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κατέθεσε ένσταση αντισυνταγµατικότητας στο συζητούµενο νοµοσχέδιο εκσυγχρονισµού του
ΕΦΚΑ, επειδή εκτιµούµε ότι παραβιάζονται τα άρθρα 1, 2, 3, 4,
5, 7, 25 και 103 του Συντάγµατος.
Ειδικότερα, το άρθρο 3 του σχεδίου νόµου παραβιάζει τις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 103 του Συντάγµατος,
αφού επιτρέπει τον διορισµό µετακλητών υπαλλήλων χωρίς διενέργεια διαγωνισµού ή κατόπιν επιλογής µετά από έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος εν όψει των αρµοδιοτήτων και των
καθηκόντων τους σε θεσµοθετηµένες θέσεις ευθύνης που βρίσκονται εντός της υπαλληλικής ιεραρχίας του ΕΦΚΑ παραβιάζει
ευθέως το άρθρο 103, γιατί πρέπει να είναι µόνιµοι υπάλληλοι
του δηµοσίου.
Παραβιάζει, επίσης, ευθέως την αρχή της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας, αφού επιτρέπει την πρόσληψη υπαλλήλων σε µόνιµες θέσεις ευθύνης επιπέδου γενικού διευθυντή και
διευθυντή, χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού ή επιλογής µε τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Αξίζει εδώ να σηµειώσω ότι µε το νοµοσχέδιο
προβλέπεται µια τριµελής επιτροπή του διοικητή του ΕΦΚΑ που
ορίζει ο Υπουργός, ενός επιστήµονα που ορίζει ο Υπουργός,
καθώς και ενός εκπροσώπου του ΑΣΕΠ. Δηλαδή, έχουµε µία επιτροπή επιλογής η οποία ελέγχεται από τον Υπουργό.
Και θέλω σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
σας διαβάσω και την αντίστοιχη παράγραφο από την έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που, κύριε Υπουργέ, είναι
κόλαφος για το νοµοσχέδιο σε µια σειρά από σηµεία. Λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής τα εξής: «Υπό το φως των ανωτέρω φαίνεται να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση της πλήρωσης
συλλήβδην όλων των θέσεων» -µιλάµε για διακόσιες πενήντα έξι
θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών- «προϊσταµένων, γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ» -συλλήβδην!«κατά αναφορά προς την ιδιάζουσα φύση, την ειδική αποστολή
και το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων ορισµένης υπηρεσίας ή
θέσεως, στοιχείο το οποίο κατά τα ανωτέρω υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο».
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι προαναγγέλλει η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής τι πρόκειται να ακολουθήσει, αν επιµείνετε
στην ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Παραβιάζει, επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο την αρχή της ουδέτερης δηµόσιας διοίκησης, µία αρχή δηµοκρατίας και θεσµικής
λειτουργίας που κατοχυρώθηκε και κυρίως εµπεδώθηκε µε τους
δηµοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες την περίοδο της Μεταπολίτευσης.
Και είναι και θλιβερό να βλέπουµε την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία συµµετείχε στη διασφάλιση αυτών των
αρχών στο Σύνταγµα του 1975, να έρχεται σήµερα µε αυτό το
σχέδιο νόµου και να το παραβιάζει.
Έχω ακόµα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου θέτει ζήτηµα
συµφωνίας προς το άρθρο 103 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
ότι δεν µπορεί να υποβιβαστεί ο υπάλληλος χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα 2/3
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από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους. Εδώ έχουµε µία συλλήβδην πάλι -για να χρησιµοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο- καθαίρεση όλων των σηµερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών
του ΕΦΚΑ.
Οι θέσεις προϊσταµένων διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων αφορούν αµιγώς δηµοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα και δεν
µπορεί σε καµµία περίπτωση να έρχεται ένα σχέδιο νόµου και να
επιτρέπει µε φωτογραφικές διατάξεις και µε διατάξεις, οι οποίες
στην ουσία δεν έχουν κανένα εχέγγυο αξιοκρατικής επιλογής και
πλήρους παράκαµψης, φυσικά, των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, να
γίνονται αυτοί οι διορισµοί.
Η µονιµότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των δηµοσίων
υπαλλήλων αποτελεί εγγύηση µίας δηµόσιας διοίκησης που δρα
µέσα στο πλαίσιο της ευνοµούµενης δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ανεξάρτητα από κυβερνητικές επιλογές, πελατειακές σχέσεις και πιέσεις εξωθεσµικών, πολιτικών ή οικονοµικών
συµφερόντων.
Επίσης, υπάρχει και µία άλλη παραβίαση και αφορά το άρθρο
9, παράγραφος 5, του σχεδίου νόµου, όπου σε απόκλιση από τον
Υπαλληλικό Κώδικα καθιστά τριµελή, αντί για πενταµελή, τα πειθαρχικά συµβούλια του ΕΦΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την κατανόησή
σας.
Μάλιστα -και εδώ είναι το σηµείο της αντισυνταγµατικότηταςη παράγραφος 7 ορίζει ότι το τριµελές αυτό πειθαρχικό συµβούλιο είναι αρµόδιο και για υποθέσεις οι οποίες εκκρεµούν κατά
την ψήφιση του σχεδίου νόµου και δεν έχουν εκδικαστεί. Όπως
καταλαβαίνετε, εδώ έχουµε ωµή παραβίαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, όσον αφορά τη µη εφαρµογή δυσµενέστερων όρων όταν είναι να κριθεί µία δικαστική, κατ’
αναλογία µε τον Ποινικό Κώδικα, υπόθεση.
Επίσης, επειδή εξαιρεί τους αιρετούς, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, δηµιουργεί και µια άνιση µεταχείριση
όσον αφορά στους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ σε σχέση µε την
υπόλοιπη δηµόσια διοίκηση. Άρα έχουµε και µία αρνητική διάκριση εις βάρος των εργαζοµένων του ΕΦΚΑ και παραβίαση της
αρχής της ισότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι στην περίπτωση
της επιλογής των προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ΕΦΚΑ
δεν δικαιολογείται καµµία απόκλιση από τις βασικές αρχές της
ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της δηµοκρατικής
αρχής που θεσπίζει το Σύνταγµά µας. Αυτή είναι εξάλλου και η
θέση της έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούµε ότι το σχέδιο νόµου
παραβιάζει το Σύνταγµα και καλούµε το Σώµα να υπερψηφίσει
την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Εκ µέρους του ΜέΡΑ25 η κ. Μπακαδήµα έχει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 3. Το Κεφάλαιο Πρώτο του δευτέρου µέρους του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών ως
µετακλητών υπαλλήλων µε τριετή θητεία τόσο από τον δηµόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, όπως προβλέπεται στη δεύτερη
παράγραφο του συγκεκριµένου άρθρου. Η διαδικασία πρόσληψης περιγράφεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο πέµπτο
άρθρο. Ωστόσο, κρίνουµε πως οι προτεινόµενες διατάξεις προσκρούουν ευθέως στον ν.3528/2007, στον 2190/1994, αλλά βασικότερα στα άρθρα 103, 4 και 5 του Συντάγµατος.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 103 του Συντάγµατος προβλέπει πως
οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και
αφοσίωση στην πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος διορισµού
τους ορίζονται από τον νόµο, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο. Κανένας δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική
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θέση που δεν είναι νοµοθετηµένη, σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι, εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν.
Εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τους όρους του νόµου.
Δεν µπορούν να µετατεθούν ούτε να υποβιβαστούν ή να παυτούν
χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο δηµόσιο γίνεται µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή, σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα και
αντικειµενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης
αρχής, όπως ο νόµος ορίζει, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
Αν ανατρέξουµε τώρα στις διατάξεις του νοµοσχεδίου του eΕΦΚΑ, θα δούµε πως παραβιάζουν ευθέως τη συνταγµατική επιταγή στελέχωσης του δηµοσίου, όπως αυτή περιγράφεται, µε
δηµοσίους υπαλλήλους οι οποίοι διέπονται από καθεστώς ορισµένο, που ρυθµίζεται ειδικά από τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και διορίζονται κατόπιν διαγωνισµού ή επιλογής µέσω των
διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Οποιαδήποτε πρόσληψη µε παράκαµψη
του ΑΣΕΠ είναι προδήλως παράνοµη, αφού η πρόσληψη των µετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου εκφεύγει
από τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου κάτι
τέτοιο δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτό. Η δε πρόβλεψη για
συµµετοχή ενός υπαλλήλου του ΑΣΕΠ στην επιτροπή πρόσληψης, όπως αυτή περιγράφεται στην πέµπτη παράγραφο του τρίτου άρθρου, είναι απολύτως προσχηµατική. Κατά συνέπεια
παραβιάζεται ευθέως και η έβδοµη παράγραφος του άρθρου
103 του Συντάγµατος και ο 2190/1994.
Επιπλέον, οι διατάξεις του τρίτου άρθρου παραβιάζουν την
αρχή της νοµιµότητας, της αξιοκρατίας και της ισότιµης αντιµετώπισης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, τα οριζόµενα στο άρθρο 3
του νοµοσχεδίου αναγκαία τυπικά προσόντα, για να επιλεγεί κάποιος σε ανώτερη ή ανώτατη διευθυντική θέση στον ΕΦΚΑ, υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε τα απαιτούµενα κατά τις
φυσιολογικές διαδικασίες προαγωγής των δηµοσίων υπαλλήλων,
όπως αυτά ορίζονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.
Επιπρόσθετα, η όλη διαδικασία επιλογής των µετακλητών
υπαλλήλων δεν έχει κανένα σαφές, αντικειµενικό και αξιοκρατικό
πλαίσιο που να δεσµεύει το Διοικητικό Συµβούλιο του e-ΕΦΚΑ
ως προς τον τρόπο επιλογής τους.
Όλα αυτά έρχονται σε σαφή αντίθεση µε όσα προβλέπονται
από τον Υπαλληλικό Κώδικα που, τρόπον τινά, διασφαλίζουν τον
τρόπο ώστε να µπορέσει ένας διοικητικός υπάλληλος να ανελιχθεί υπηρεσιακά.
Όλα τα παραπάνω κατατείνουν ότι η προτεινόµενη διάταξη
υποκρύπτει ξεκάθαρα έναν διαφορετικό από τον επιδιωκόµενο
σκοπό, τον δηλούµενο σκοπό. Δεν είναι, δηλαδή, ο εκσυγχρονισµός, η αναβάθµιση του στελεχικού δυναµικού. Δυστυχώς, για
ακόµη µία φορά, είναι άλλα τα κίνητρα της κυβερνώσας παράταξης και για µας είναι ο κοµµατικός έλεγχος και η δηµιουργία
ενός πελατειακού αναξιοκρατικού κράτους. Υπό την οπτική αυτή
παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις των παραγράφων 56 και 57,
παράγραφος 3 του άρθρου 29 του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, ως προς τις αποδοχές των γενικών διευθυντών και
διευθυντών, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του σχεδίου
νόµου προβλέπεται ειδική αµοιβή µε το όριο για ιδιώτη διευθυντή
να είναι κοντά στον µισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου.
Η παραπάνω ρύθµιση θεωρούµε πως είναι αντισυνταγµατική
και έρχεται να προσκρούσει στην πρόβλεψη για ίση µεταχείριση.
Επίσης, συνταγµατικό ζήτηµα γεννά η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη παύση και υποβιβασµό των υπηρετούντων προϊσταµένων
από τη θέση ευθύνης, των σηµερινών δηλαδή γενικών διευθυντών και διευθυντών του φορέα. Σιωπηρώς καταργείτε αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΕΦΚΑ, τροποποιείτε µε
τρόπο ανεπίτρεπτο την όλη διαδικασία και παραβιάζετε ευθέως
την παράγραφο 4 του άρθρου 103 του Συντάγµατος.
Η πρόβλεψη για τη µαταίωση όλων των εκκρεµών προκηρύξεων για τους γενικούς διευθυντές γεννά, επίσης, µείζον νοµικό
ζήτηµα ως προς την ιεραρχική ανέλιξη των υπαλλήλων του
φορέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς βλέπουµε πως µε το νοµοσχέδιό σας όχι µόνο παραβαίνετε το Σύνταγµα, όχι µόνο παραβιάζετε τις αρχές της ίσης
µεταχείρισης αλλά παραβιάζετε το ίδιο το µητρικό δικαίωµα
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.
Ως εκ τούτου, ζητούµε να γίνει αποδεκτή η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, γιατί θα πρέπει να µπει ένα τέλος στον τρόπο
που νοµοθετείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε κατά
ανάστροφη φορά. Το ΜέΡΑ25 τοποθετήθηκε και τώρα η Ελληνική Λύση θα έχει τον λόγο.
Κύριε Βιλιάρδο, εσείς θέλετε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα θα µιλήσει κάποιος;
Εσείς, κύριε Καραθανασόπουλε, θα θέλατε τον λόγο επί των
ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, λοιπόν, έχετε
τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το αστικό Σύνταγµα, βεβαίως, κάθε φορά µετατρέπεται σε λάστιχο, µόνο και µόνο για να υπηρετηθούν οι αντεργατικές και αντιλαϊκές επιλογές.
Και δεν είναι πρωτοφανές πίσω από πρόταση αντισυνταγµατικότητας να παίζονται τα διάφορα επί της ουσίας παιχνίδια, τα
οποία τα έχουµε δει και στο παρελθόν, όταν η τότε αντιπολίτευση
κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση για αντισυνταγµατικές διατάξεις. Να θυµίσω τον νόµο Κατρούγκαλου, για παράδειγµα.
Από αυτή την άποψη, βεβαίως, το αστικό Σύνταγµα προασπίζει
τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και της άρχουσας
τάξης και στην υπεράσπιση αυτών των συµφερόντων υπονοµεύει
τα εργασιακά και ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες.
Βεβαίως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο συζητούµε,
έχει µια σειρά από ζητήµατα, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν
εκτός από αντεργατικά και αντιλαϊκά και αντισυνταγµατικά από
τη στιγµή που παραβιάζουν τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, δηµιουργούν τη δυνατότητα µετακλητοί υπάλληλοι να παίρνουν θέσεις διευθυντικές και προϊσταµένων στον ΕΦΚΑ. Άρα, δηλαδή,
έχουµε εδώ µια ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και µια µετατροπή του
σε ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί µε όρους αγοράς,
παύει τους διευθυντές και τους προϊσταµένους χωρίς να υπάρχει
η κρίση των υπηρεσιακών συµβουλίων. Έχουµε ανατροπές στο
πειθαρχικό συµβούλιο σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει στον υπόλοιπο
δηµόσιο τοµέα.
Επί της ουσίας ανοίγει τον δρόµο αυτές οι ανατροπές να επεκταθούν και στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα και επί της ουσίας µεταφέρει τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων σε σχέση και µε τον
ΕΦΚΑ, αλλά και πολύ περισσότερο µε την παροχή και την απονοµή των συντάξεων στοχοποιώντας τους εργαζόµενους, µετατρέποντας σε ένα κυνήγι µαγισσών σε βάρος των εργαζοµένων,
καταργώντας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι καθαρό ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι αντεργατικό, ανατρέπει
µια σειρά από δικαιώµατα των εργαζοµένων και θα πρέπει οι συγκεκριµένες διατάξεις αλλά και συνολικά το νοµοσχέδιο να αποσυρθεί κατά τη γνώµη του ΚΚΕ.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα στηρίξουµε την αίτηση
αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η εξεταζόµενη ένσταση αντισυνταγµατικότητας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης όχι µόνο
ορισµένα πράγµατι προβληµατικά, προβληµατικότατα άρθρα του
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νοµοσχεδίου στα οποία και εµείς έχουµε εκφράσει την έντονη
αντίθεσή µας, αλλά και την ίδια την ουσία της λειτουργίας του
κράτους και των δηµοσίων υπηρεσιών.
Έχουµε και εµείς από την πλευρά µας εκφράσει ισχυρές, ισχυρότατες ενστάσεις και διαφωνία επί της αρχής αλλά και επί των
άρθρων του νοµοσχεδίου, όπως έχουµε αναλύσει στην επιτροπή
και φυσικά κάνουµε και θα κάνουµε και στη διήµερη συζήτηση
της Ολοµέλειας.
Η αντίθεση του Κινήµατος Αλλαγής στο εν λόγω νοµοσχέδιο
είναι κατά κύριο λόγο βαθιά πολιτική και ουσιαστική, αλλά και
χειροπιαστή µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα. Σας αναλύσαµε ήδη
τις ελλείψεις και τις αστοχίες των υπό συζήτηση ρυθµίσεων, οι
οποίες διακρίνονται από πελατειακή λογική, από αδιαφάνεια, από
αναξιοκρατία και από αναποτελεσµατικότητα.
Δεν θεωρούµε, λοιπόν, γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, ότι
χρειάζεται να εγείρουµε και ζητήµατα συνταγµατικής φύσης για
να αποδειχθεί το λάθος της ουσίας των ίδιων αυτών των ρυθµίσεων. Ας αφήσουµε το Σύνταγµα ήσυχο. Ας µην κάνουµε καταχρηστική αξιοποίηση του Συντάγµατος.
Έχουµε πει, το έχουµε πει πολλές φορές και επιµένουµε σε
αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι ως Κοινοβουλευτική Οµάδα το Κίνηµα
Αλλαγής θα επικαλείται και θα επικαλούµαστε το Σύνταγµα µε
φειδώ και µε υπευθυνότητα και αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε. Είναι άλλο πράγµα η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η
συνταγµατική επιχειρηµατολογία, που πρέπει πάντα να είναι στέρεη και ακλόνητη.
Στην περίπτωση αυτή και όπως αναφέρει και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να είναι και ακόµη περισσότερο διαφωτιστική, εγείρονται
ζητήµατα τα οποία προκαλούν και σε εµάς προβληµατισµό και
ανησυχία. Και, βεβαίως, είναι σηµαντική και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας για το άρθρο 3, αλλά πάρα πολύ σοβαρό
είναι και το ζήτηµα το οποίο εγείρεται στο άρθρο 9 για τη συγκρότηση των πειθαρχικών συµβουλίων.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα εµπιστευτούµε την ερµηνεία και
τον διάχυτο έλεγχο συνταγµατικότητας των υπό κρίση ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου από τα ελληνικά δικαστήρια, σύµφωνα
και µε το πνεύµα της διάκρισης των εξουσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, η αποδόµηση αυτού του
νοµοσχεδίου από εµάς θα γίνει µε ακλόνητα πολιτικά επιχειρήµατα και µε τεκµηριωµένες ενστάσεις επί των άρθρων και επί της
αρχής. Το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι η ουσία των
ρυθµίσεων και κυρίως η διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ
και, βεβαίως, πρωτίστως η εξυπηρέτηση του πολίτη, κάτι στο
οποίο εδώ και δύο χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
έχει αποτύχει και σίγουρα δεν πρόκειται να το επιτύχει µε τις
αναξιοκρατικές προσλήψεις «ηµετέρων» µε ελάχιστα προσόντα,
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που δυστυχώς δεν πρόκειται να δώσουν λύση στο πολύ µεγάλο αυτό πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γιαννακόπουλου, τελικά είστε υπέρ της ένστασης ή όχι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ψηφίσουµε
«παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, για να το καταγράψω.
Από τη Νέα Δηµοκρατία ως αντιλέγων τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κούβελας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
προηγούµαι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη, θα
µου κάνετε τη χάρη να µην πάµε σε αυτό. Είναι γραµµένοι εκατόν
έντεκα συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εισηγήθηκε εκ µέρους του κόµµατος η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Ανοίγει κύκλος
οµιλητών. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν καταλάβατε τι
σας είπα. Δεν σας είπα ότι δεν δικαιούστε. Σας έκανα παράκληση, επειδή είστε εκατόν έντεκα εγγεγραµµένοι, να µη φάµε
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άλλη µισή ώρα µε τους Κοινοβουλευτικούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κάποια άλλη φορά θα
την λάβω υπ’ όψιν µου. Αυτή τη φορά θέλω να ασκήσω το δικαίωµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ θα σας ρωτήσω
εάν µου κάνετε το χατίρι ή όχι, γιατί εάν µιλήσετε εσείς, θα ρωτήσω και τους άλλους. Το λέω αυτό για να µπορέσουν οι συνάδελφοι να µιλήσουν όλοι µέχρι αύριο.
Σας έκανα µια παράκληση. Εάν την κάνετε αποδεκτή, έχει
καλώς. Εάν δεν την κάνετε, έχει πάλι καλώς. Δεν σας είπα ότι δεν
δικαιούστε.
Ορίστε, κύριε Κούβελα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ ότι τείνω να συµφωνήσω µε την αποστροφή της οµιλήτριας εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής, της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η όποια πολιτική
αντιπαράθεση θα γίνει σε επίπεδο ουσιαστικών επιχειρηµάτων
συζητώντας τις διατάξεις του σχεδίου νόµου, το οποίο εισηγείται
η Κυβέρνηση και δεν συναινούν ως Κίνηµα Αλλαγής να εργαλειοποιήσουν τη διαδικασία ένστασης αντισυνταγµατικότητας, την
προβλεπόµενη φυσικά, για να κινηθούν στη βάση πολιτικών και
ιδεολογικών αντιπαραθέσεων σε σχέση µε τις προτεινόµενες διατάξεις.
Η Βουλή άλλωστε δεν συνιστά επιστηµονικό όργανο. Η Βουλή
νοµοθετεί αναλαµβάνοντας πολιτικές αποφάσεις και ευθύνες και
φυσικά οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Θα
αναφερθώ στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία έχει προφανώς περισσότερες αναγνώσεις, κυρία
Ξενογιαννακοπούλου. Λέει, λοιπόν, ότι πράγµατι απαιτείται ειδική
αιτιολόγηση για την πλήρωση όποιων θέσεων προϊσταµένων που
θα κριθεί ότι θα αναλάβουν κάποιοι οι οποίοι θα έρθουν από την
αγορά, από τον ιδιωτικό τοµέα. Πραγµατικά αυτό προβλέπει και
ο νόµος. Θα υπάρχει ειδική διαδικασία και θα υπάρχει ειδική
αξιολόγηση και φυσικά θα υπάρχει τεκµηρίωση αυτής της αξιολόγησης. Και αυτό λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Δεν βλέπω καµµία αντισυνταγµατικότητα να διαφαίνεται καν
από το κείµενο της έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, συνεπώς υπάρχει περαιτέρω χώρος για συζήτηση. Αλλά, αυτή είναι
µία θεωρητική επιστηµονική συνταγµατική συζήτηση.
Επιστρέφοντας στο ίδιο το Σύνταγµα και το άρθρο 103, το ίδιο
Σύνταγµα προφανώς διαβάζουµε και θα συµφωνούσαµε όσον
αφορά τις πρώτες παραγράφους του άρθρου 103, προφανώς.
Όµως, στη συνέχεια, τόσο στην παράγραφο 3 όσο και στην παράγραφο 8, που προστέθηκε µε την συνταγµατική Αναθεώρηση
του 2001, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κάλυψης θέσεων ευθύνης και οργανικών θέσεων από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Προφανώς, δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιους που θα είναι
εκτός της δηµόσιας διοίκησης, από την αγορά, ας το πούµε έτσι.
Δεν πρέπει να µας τροµάζει ο όρος, είναι αυτονόητο. Ενώ και η
διεύρυνση των περιπτώσεων για θέσεις που µπορούν να καλύπτονται από υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου έχει αναγνωριστεί ρητά από το Συµβούλιο της Επικρατείας στο πρακτικό
επεξεργασίας µε αριθµό 23 του 2012, το οποίο θα αφήσω στα
Πρακτικά.
Διαβάζω αυτολεξεί: «Κατά την άποψη του τµήµατος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, είναι
πλέον επιτρεπτή η σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου µεταξύ του κράτους ή άλλων φορέων δηµόσιας εξουσίας
αφ’ ενός και φυσικών προσώπων αφ’ ετέρου για την κάλυψη οργανικών θέσεων προσωπικού και πέραν των κατηγοριών που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου του Συντάγµατος.». Δηλαδή, είναι συνταγµατικά επιτρεπτή -και δεν λέει κάτι
διαφορετικό η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής- η επιλογή
προσώπων των οποίων η εµπειρία και η εξειδίκευση από την προηγούµενη εργασιακή διαδροµή τους κρίνεται ότι µπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το δηµόσιο συµφέρον, σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των καθηκόντων τους αλλά
και η ειδική αποστολή αυτού του στελέχους το επιβάλλουν.
Βλέπετε εσείς κάποια σηµαντικότερη, ειδικότερη αποστολή
σήµερα από το πρότζεκτ του ασφαλιστικού µας συστήµατος, του
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νέου ΕΦΚΑ, για το πώς θα λειτουργήσει αυτός, για το πώς θα ξεπεράσει και θα ξεκαθαρίσει εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις αλλά και συντάξεις οι οποίες εκκρεµούν να βγουν; Αν
γνωρίζετε εσείς, να το συζητήσουµε. Δεν αφορούν, λοιπόν, το
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, αλλά κάποιες άλλες ειδικότερες
περιπτώσεις.
Τέθηκε το ζήτηµα εάν προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαµβάνουν απευθείας διευθυντικές θέσεις και εάν η επιλογή τους
αυτή µπορεί να γίνει µε κριτήρια άλλα, πέρα από αυτά που προβλέπει ο νόµος του ΑΣΕΠ.
Αφήνω το γεγονός ότι στην επιτροπή αξιολόγησης συµµετέχει
εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, καθώς και όποιοι άλλοι προβλέπονται
από τον νόµο, γιατί υπάρχει η δυνατότητα ο νόµος να προβλέψει
αυτή την επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο ίδιος ο αρχικός νόµος του ΑΣΕΠ, ο ν.2190 του 1994, έχει τέτοια διάταξη που προβλέπει ρητή εξαίρεση. Στη συνέχεια, ήρθε
η αλλαγή µε τον ν.3812 του 2009, που εισηγήθηκε ο κ. Ραγκούσης. Διατηρεί αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης. Και φυσικά, ο πρόσφατος νόµος του 2021, ο ν.4765 για το νέο ΑΣΕΠ, ο οποίος στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 προβλέπει την ίδια εξαίρεση. Δηλαδή,
διαχρονικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προφανώς για σκοπούς
που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και προφανώς έχει κριθεί συνταγµατικό από το 1994 τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 9 εκφράστηκαν αντιρρήσεις από τους λέγοντες σε
σχέση µε το πειθαρχικό συµβούλιο. Μα, προβλέπεται πρώτα απ’
όλα νόµιµη και συνταγµατικά προβλεπόµενη σύνθεσή του µε δύο
στα τρία µέρη του -ο πάρεδρος, δηλαδή, και δικαστικός πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και ένας µόνιµος
υπάλληλος από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας- να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Συνεπώς η παράγραφος 4 του άρθρου 103
του Συντάγµατος ικανοποιείται απολύτως. Είναι σύµφωνη µε το
Σύνταγµα η ρύθµιση αυτή και έρχεται σε συνέχεια άλλων νόµων
που ισχύουν και έχουν κριθεί συνταγµατικοί από το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω.
Καθόλου δυσµενέστερος, όµως, νόµος δεν είναι αυτός µε τον
οποίο θα κριθούν οι εκκρεµείς υποθέσεις από τα πειθαρχικά συµβούλια. Προβλήθηκε κι αυτός ως λόγος αντισυνταγµατικότητας.
Αυτό αφορά µόνο διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διάταξη δηλαδή η οποία εισάγεται σήµερα. Δεν αφορά την ουσία των υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κούβελα, δεν
µπορώ να σας διαθέσω άλλον χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Ήµουν ένας απέναντι σε εκπροσώπους των υπόλοιπων κοµµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν το προβλέπει
αυτό ο Κανονισµός. Ένας, αλλά γίγας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κλείνω, λέγοντας µονάχα ότι η µη
συµµετοχή πλέον εκπροσώπων των εργαζοµένων σε αυτά τα
συµβούλια προφανώς δεν συνιστά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, λόγο αντισυνταγµατικότητας. Είναι αβάσιµη η ένσταση αντισυνταγµατικότητας και θα πρέπει να απορριφθεί.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή της στην αίτηση της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτού.
Για να µη µείνει και µε το παράπονο ο κ. Σκουρλέτης, επειδή
ούτως η άλλως η κ. Μπακαδήµα έχει µιλήσει, η κ. Γιαννακοπούλου έχει µιλήσει, ο κ. Καραθανασόπουλος έχει µιλήσει, ο κ. Βι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λιάρδος δεν επιθυµεί να µιλήσει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλετε να µιλήσετε;
Γιατί σας ρώτησα και µου είπατε όχι.
Πάµε, λοιπόν, σε µια συµβιβαστική λύση. Θα µιλήσει τρία
λεπτά κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Οι άλλοι έχουν µιλήσει. Συνεπώς θα µιλήσουν ο κ. Σκουρλέτης, ο κ. Βιλιάρδος και
η κ. Αραµπατζή.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος έλεγχος συνταγµατικότητας για ένα νοµοσχέδιο γίνεται στη Βουλή. Γι’ αυτό και ο Κανονισµός προβλέπει
και δίνει τη δυνατότητα της ένστασης αντισυνταγµατικότητας.
Κατά συνέπεια αυτό που κάνουµε είναι εντός της προβλεπόµενης ύλης.
Και αν η έννοια της αντισυνταγµατικότητας αποκτάει πλήρες
περιεχόµενο, είναι µε τις προτεινόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχει σήµερα εισαχθεί προς συζήτηση. Διότι έχουµε διατάξεις που αφορούν τον σκληρό πυρήνα της δηµόσιας
διοίκησης, που έρχονται να τον ανατρέψουν. Ο διορισµός, δηλαδή, σε θέσεις προϊσταµένων διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων υπαλλήλων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και
η υποκατάστασή τους από µετακλητούς από τον ιδιωτικό τοµέα,
αφήνοντας εντελώς έξω το ΑΣΕΠ και υποβιβάζοντας τους δηµόσιους υπαλλήλους που κατέχουν αυτές τις θέσεις, χωρίς καµµία
συνεδρίαση των αρµόδιων συµβουλίων.
Άρα έχουµε µια πολλαπλή, «πατεντάτη», αντισυνταγµατική
ρύθµιση, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, δεν είναι µια αβλεψία. Δεν του ξέφυγε του νοµοθέτη, δεν έτυχε. Είναι µια συνειδητή επιλογή, η οποία εκπορεύεται από την αντίληψη του
κυβερνώντος κόµµατος για το πώς αντιλαµβάνεται και πού θέλει
να οδηγήσει τα πράγµατα σε σχέση µε τον ρόλο του δηµοσίου.
Το λεγόµενο «επιτελικό κράτος» είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο θέλει να παρακάµπτει πάγιες συνταγµατικές κατακτήσεις, αποτυπωµένες διαχρονικά σε όλα τα Συντάγµατα το
τελευταίο διάστηµα, διότι έχει στην αντίληψή του τη συρρίκνωση
του ίδιου του δηµόσιου τοµέα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό
έχουµε µπροστά µας και αυτό µάς καλείτε να ψηφίσουµε. Παρ’
όλα αυτά, το Σύνταγµα, κύριοι οι οποίοι εµφανίζεστε ως προστάτες των θεσµών, το µετατρέπετε σε ένα κουρελόχαρτο.
Αυτό που προκαλεί, βέβαια, εντύπωση -και απευθύνοµαι στους
συναδέλφους του ΚΙΝΑΛ- είναι το εξής. Στην κοινοβουλευτική
παράδοση υπήρχαν οι «ορεινοί», οι «πεδινοί», τώρα υπάρχουν και
οι «Ελβετοί», οι άχρωµοι, οι ουδέτεροι.
Φαίνεται, συνάδελφοι του ΚΙΝΑΛ, ότι έχει περάσει πάρα πολύς
καιρός που το κόµµα σας εισήγαγε το ΑΣΕΠ. Το έχετε ξεχάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά δεν έχουν
σχέση µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Λάθος κάνετε.
Έχουµε µια καταστρατήγηση του ΑΣΕΠ, κύριε Πρόεδρε. Περί
αυτού πρόκειται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτά που λέτε για
το Κίνηµα Αλλαγής σάς λέω. Δεν σας λέω για το ΑΣΕΠ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εν πάση περιπτώσει,
φαίνεται ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά δεν µπορείτε σε
κάθε συνεδρίαση να λέτε για τις µεγάλες κατακτήσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ του ΑΣΕΠ και, όταν έχετε µπροστά σας
µια πρώτη ευκαιρία για να το υπερασπιστείτε, να το ξεχνάτε και
να κάνετε την καλύτερη πάσα στη Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γιαννακοπούλου, κατάλαβα ότι θέλετε τον λόγο επί προσωπικού. Θα σας
δώσω τον λόγο στο τέλος, όταν ολοκληρώσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, αντί να έχουµε νόµους, όπως το Σύνταγµα ορίζει,
έχουµε Σύνταγµα, όπως νόµος ορίζει. Δηλαδή, οι νόµοι ορίζουν
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το Σύνταγµα και όχι το Σύνταγµα τους νόµους.
Συγκεκριµένα, στα εκατόν είκοσι άρθρα του Συντάγµατος γίνεται παραποµπή στον νόµο περίπου εκατόν είκοσι φορές. Αντί,
λοιπόν, το Σύνταγµα να ήταν λιτό, µε δεσµευτικές γενικές αρχές,
έχουµε ένα Σύνταγµα που πλατειάζει και τελικά, τα αφήνει όλα
στον νόµο. Δεν είναι απαράδεκτο;
Έτσι και στην παρούσα περίπτωση το άρθρο 103 παράγραφος
8 ανοίγει την πόρτα για να µπουν «golden boys» στο δηµόσιο.
Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια.
Δυστυχώς, όµως, δεν υπάρχει συνταγµατικό δικαστήριο για να
τα κρίνει όλα αυτά. Το ίδιο έργο θα το βλέπουµε συνέχεια, µε ενστάσεις που έχουµε κάνει και εµείς πολλές φορές και η πλειοψηφία θα τις απορρίπτει. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Πρέπει
να αλλάξουν πολλά, για να πάψουν να συµβαίνουν τα ίδια και τα
ίδια.
Το βασικότερο το οποίο εµείς προτείναµε από την πρώτη µέρα
είναι η δηµιουργία ενός συνταγµατικού δικαστηρίου. Δεν είναι
δυνατόν χώρες όπως τα Σκόπια, η Τουρκία κ.λπ. να έχουν συνταγµατικό δικαστήριο, ενώ η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες
χώρες που δεν έχουν. Αυτό είναι το θέµα. Αυτό είναι το λάθος
και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Παρά το ότι τώρα θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, θεωρώντας το επιεικώς απαράδεκτο, όπως θα τεκµηριώσουµε αργότερα
στην οµιλία, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ περισσότερο τον
χρόνο εδώ πέρα, για την αντισυνταγµατικότητα θα ψηφίσουµε
«παρών», για όλα όσα αναφέραµε προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Αραµπατζή έχει
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΜέΡΑ25 είναι στην πραγµατικότητα µια νοµικίστικη προσπάθεια της παρουσίασης των
γνωστών ιδεολογικών αγκυλώσεων που τον κατατρέχουν. Θεωρούν ότι το Σύνταγµα ταυτίζεται µε την κοσµοθεωρία τους και
πως κάθε διάταξη, κάθε πρωτοβουλία που ξεφεύγει από τα καλούπια που έχετε στο µυαλό σας δεν µπορεί παρά να βαφτίζεται
αντισυνταγµατική.
Δεν µπορείτε να δεχθείτε ότι σηµαντικές θέσεις στη διοίκηση
µπορούν, «δύνανται» λέει το νοµοσχέδιο, να καλυφθούν από ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι µεταφέρουν µια διοικητική και
συναλλακτική εµπειρία απολύτως εξειδικευµένη και γι’ αυτό βαφτίζετε αντισυνταγµατική την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για τη
δυνατότητα -επαναλαµβάνω, τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωσητου ΕΦΚΑ να καλύψει θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών
από την αγορά, εκεί που οι ειδικές απαιτήσεις και τα καθήκοντα
το επιβάλλουν. Μα το Σύνταγµα στο άρθρο 103, στις παραγράφους 3 και 8, δίνει ξεκάθαρα αυτή τη δυνατότητα.
Είναι προφανές ότι στον νόµο που θα συζητήσουµε σήµερα
στην Εθνική Αντιπροσωπεία δεν θα µπορούσε να γίνει αναλυτική
και περιοριστική περιγραφή των θέσεων που ενδεχοµένως -θα
επαναλάβω για τρίτη φορά, δύνανται δηλαδή- να πληρωθούν
από ιδιώτες. Γι’ αυτό και δίνεται η εξουσιοδότηση να προκηρυχθούν προσκλήσεις που θα διαµορφώνονται ανάλογα µε τις εξειδικευµένες αναγκαιότητες, σεβόµενοι τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως αναλύεται και στην έκθεση
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής και µε βάση το 103
του Συντάγµατος.
Τι λέει, λοιπόν, εκεί; «Ως προς τη δυνατότητα στελέχωσης της
δηµόσιας διοίκησης µε προσωπικό επί θητεία έχει διαµορφωθεί
πάγια νοµολογία της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Δεν αποκλείεται η πλήρωση των θέσεων αυτών όλως εξαιρετικώς µε υπαλλήλους επί θητεία. Η παρέκκλιση αυτή από τον
κανόνα περί πληρώσεως των οργανικών θέσεων µε τακτικούς
είναι ανεκτή συνταγµατικώς, αν δικαιολογείται από την ιδιάζουσα
φύση, την ειδική αποστολή και το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων ορισµένης υπηρεσίας ή θέσεων.».
Δεν είναι, λοιπόν, αντισυνταγµατική η διάταξη που προβλέπει
την πλήρωση των συγκεκριµένων θέσεων και από ιδιώτες. Θα
ήταν αντισυνταγµατική αν αφορούσε συλλήβδην το σύνολο των
θέσεων των προϊσταµένων, των γενικών διευθύνσεων και των γε-
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νικών διευθυντών, τους διακόσιους ογδόντα έξι µε άλλα λόγια,
χωρίς να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση µε βάση την ιδιάζουσα
φύση, την αποστολή και τις αρµοδιότητες της προκηρυσσόµενης
θέσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν σηµαίνει, επίσης -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- ότι απευθυνόµενοι σε ιδιώτες θα πάρουµε a priori και αποκλειστικά ιδιώτες. Εάν οι υπηρετούντες υπάλληλοι στη δηµόσια διοίκηση, στον
ΕΦΚΑ -οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, καταβάλλουν τιτάνια, αξιοπρόσεκτη και φιλότιµη προσπάθεια για την εξαγωγή των συντάξεων σε κρίσιµο χρόνο- πληρούν αυτές τις εξειδικευµένες
απαιτήσεις της πρόσκλησης, συµµετέχουν απολύτως ισοτίµως
µε τους υποψήφιους ιδιώτες. Κανένας, λοιπόν, εκτοπισµός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απλά δεν µπορώ να αφήσω αναπάντητα αυτά τα οποία είπε ο
κ. Σκουρλέτης. Με προκαλεί. Με προκάλεσε, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σκουρλέτη, ακούστε. Μαθήµατα πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής, δεν δέχεται. Για να είµαστε
εξηγηµένοι. Άρα, λοιπόν, πάρτε το απόφαση, κύριε Σκουρλέτη,
ότι βολικά στηρίγµατα σε εµάς δεν πρόκειται να βρείτε τώρα που
πιέζεστε και από τις δηµοσκοπήσεις.
Θυµηθήκατε οψίµως το ΑΣΕΠ του ΠΑΣΟΚ και του Αναστάση
Πεπονή, όταν εσείς µας λέγατε ότι εµείς καταστρέψαµε τη χώρα,
κύριε Σκουρλέτη, όταν µας κατηγορούσατε «γερµανοτσολιάδες»
και σιωπούσατε κι ακόµη σιωπάτε για τις τεράστιες ευθύνες της
διακυβέρνησης Καραµανλή. Αν αυτό, λοιπόν, δεν είναι υποκρισία, αναρωτιέµαι τι είναι υποκρισία.
Άρα, λοιπόν, για να είναι σαφής η θέση µας, επειδή είτε δεν
καταλάβατε είτε δεν ακούσατε είτε κάνατε ότι δεν καταλαβαίνετε, η θέση µας είναι ξεκάθαρη και έχουµε µια πλήρη διαφωνία
µε την ουσία του νοµοσχεδίου. Εκεί θα γίνει ο πολιτικός διάλογος. Αφήστε το Σύνταγµα ήσυχο. Αυτό λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο ο κ. Κούβελας όσο και η κ. Αραµπατζή ήταν αναλυτικοί και τεκµηριωµένοι στις θέσεις τους και νοµίζω θα
σπαταλούσα τον χρόνο της Ολοµέλειας, εάν επαναλάµβανα µε
δικά µου λόγια τα ίδια πράγµατα.
Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι προφανές και αναλύθηκε ότι το
Σύνταγµα και ειδικότερα το άρθρο 103 προβλέπει ότι σε ειδικές
συνθήκες, όταν υφίστανται οι ειδικές συνθήκες στον δηµόσιο
τοµέα κατάλληλα αιτιολογηµένες, µπορεί να υπάρχει η πρόσληψη υπαλλήλων επί θητεία, ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.. Δεν υπεισέρχοµαι στις περαιτέρω λεπτοµέρειες. Γι’ αυτόν τον λόγο
παρουσιάστηκαν και σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Ένα ερώτηµα που θέλω να θέσω στην καθεµιά και στον καθένα σας είναι το εξής: Όταν έχουµε έναν οργανισµό που µόνος
του -µόνος του ο ΕΦΚΑ- έχει εδώ και χρόνια το 48% των παραπόνων των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη, είναι ειδική περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ή δεν είναι; Πρέπει να
αγνοούµε την κατάσταση αυτή, να κλείνουµε τα µάτια µας απέναντι στα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασφαλισµένοι ή όχι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς δεν κλείνουµε τα µάτια µας, όπως δεν τα κλείνει και το
Σύνταγµα, το οποίο έχει ρητές προβλέψεις, τις οποίες χρησιµοποιούµε.
Και µε συγχωρείτε, ειδικά για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω
να πω ότι ο νόµος για το Κτηµατολόγιο -ο δικός σας νόµος για
το Κτηµατολόγιο-, που το κάνατε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, δηλαδή ό,τι είναι και ο ΕΦΚΑ, προβλέπει προσλήψεις γε-
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νικού διευθυντή και αναπληρωτών γενικών διευθυντών από τον
ιδιωτικό τοµέα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβληµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν είναι αντισυνταγµατικότητα στη µία περίπτωση, δεν είναι
στην άλλη περίπτωση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση
για τις συλλήβδην προσλήψεις µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα, όταν
έχω µιλήσει, νοµίζω, τουλάχιστον τρεις φορές γι’ αυτό το θέµα
στην επιτροπή και έχω πει ότι, προφανώς, απευθυνόµαστε και
στον ιδιωτικό τοµέα και σε στελέχη του δηµόσιου τοµέα συνολικότερα, αλλά και σε στελέχη του ΕΦΚΑ και έχω υπογραµµίσει ότι
υπάρχουν ορισµένες διευθύνσεις, λειτουργίες στον ΕΦΚΑ, για
τις οποίες, προφανώς, υπάρχει η εµπειρία στους υπαλλήλους
του ΕΦΚΑ που δεν µπορείς να τη βρεις ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ούτε στον ιδιωτικό τοµέα.
Εποµένως, ξεκινώντας από τη φιλοσοφία ότι πάµε να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα, δεν θα έρθουµε να κάνουµε δογµατικά προσλήψεις µόνο από τον δηµόσιο τοµέα, για να
χειροτερέψουµε, ενδεχοµένως, την κατάσταση αντί να τη βελτιώσουµε.
Ο στόχος -επαναλαµβάνω- είναι να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των ασφαλισµένων. Και µη νοµίζετε ότι έχουµε λόγο µε
µερικές δεκάδες προσλήψεις να ταλαιπωρούµε τη Βουλή και
τους εαυτούς µας µε τέτοιου είδους ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Ερχόµαστε και το κάνουµε, διότι αυτό απαιτεί το συµφέρον των ανυπεράσπιστων Ελλήνων, που ταλαιπωρούνται στις
ουρές, που περιµένουν χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους, που
έχουν µια σειρά από προβλήµατα εξυπηρέτησης από τον ΕΦΚΑ.
Σε αυτά ερχόµαστε να απαντήσουµε, κάνοντας µια νέα διευθυντική οµάδα, η οποία διευθυντική οµάδα πιστεύω ότι σε µερικούς
µήνες θα δώσει πρόσθετη ορµή σε αυτόν τον πολύπαθο οργανισµό. Αυτό είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Και τι κάνετε σήµερα; Έρχεστε και παίρνετε το µέρος ορισµένων µειοψηφιών µέσα στον ΕΦΚΑ, που νοµίζουν ότι θίγονται,
αδιαφορώντας την ίδια στιγµή -ενώ λέτε ότι σας νοιάζει η κοινωνική πολιτική- για την ταλαιπωρία εκατοµµυρίων Ελλήνων. Μα,
αυτό που κάνουµε σήµερα είναι, νοµίζω, επιτοµή της κοινωνικής
πολιτικής, διότι ερχόµαστε να δώσουµε ουσιαστικές λύσεις σε
προβλήµατα ταλαιπωρηµένων συνανθρώπων µας. Αυτό είναι που
κάνουµε. Και γι’ αυτό διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας!
Πέραν αυτού, οφείλω και άλλη µία απάντηση, σε σχέση µε το
θέµα που θίγετε για τα πειθαρχικά και τους εσωτερικούς ελέγχους. Αυτή την ώρα έχουµε, σε επτάµισι χιλιάδες υπαλλήλους,
πάνω από χίλιες εκατό καταγγελίες οι οποίες εκκρεµούν. Και εκ-
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κρεµούν γιατί το πειθαρχικό λειτουργεί µε ρυθµούς χελώνας και
γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για να εξετάσουν
τα θέµατα. Ποιο είναι το πρόβληµά σας, λοιπόν; Ότι κάνουµε
σύντµηση στις ηµεροµηνίες στις οποίες εξετάζει το πειθαρχικό
ή ότι βγάζουµε από το πειθαρχικό τους συνδικαλιστές; Ναι, βγάζουµε από το πειθαρχικό τους συνδικαλιστές! Δεν είναι η δουλειά
των συνδικαλιστών του ΕΦΚΑ να κάνουν τους κριτές για υποθέσεις συναδέλφων τους! Δεν είναι! Και αυτό το πιστεύουµε και το
υπογραµµίζουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι προβλέπουµε; Προβλέπουµε µια τριµελή σύνθεση, που περιλαµβάνει έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και έναν µόνιµο υπάλληλο από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Άρα δύο στα τρία µέλη είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Διαβάστε το άρθρο 103 που επικαλείστε. Αυτό
λέει, ότι τα 2/3 θα πρέπει να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Μόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ναι, αλλά όχι συνθέσεις σαν κι αυτές
που είχαµε µέχρι σήµερα, που οδήγησαν σε αυτά τα «λαµπρά»
αποτελέσµατα. Εσείς µπορεί να δέχεστε αυτή την εικόνα του
ΕΦΚΑ, εγώ δεν τη δέχοµαι. Θέλω έναν ΕΦΚΑ που να υπηρετεί
τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 100 του Κανονισµού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας. Βέβαια, έχει αποφασιστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, εν όψει των ειδικών συνθηκών, να αποφασίζει η Βουλή σύµφωνα µε την αρχή της
δεδηλωµένης και να ψηφίζουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
ή οι εισηγητές. Εν όψει, όµως, της τοποθέτησης των κοµµάτων,
νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε και µε το γράµµα του Κανονισµού.
Συνεπώς οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας
παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός των
Βουλευτών σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής και συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση όσον αφορά το νοµοσχέδιο: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση», προκειµένου να προχωρήσουµε στις άρσεις ασυλίας, και θα επανέλθουµε στο νοµοσχέδιο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και 83 του
Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ. Σουλτάνας Ελευθεριάδου και κ. Γεωργίου Καµίνη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση την 1η Δεκεµβρίου του
2021, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν
οµόφωνα τη µη άρση της ασυλίας της κ. Ελευθεριάδου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 9 Φεβρουαρίου του
τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής
πρότειναν οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Γεωργίου Καµίνη.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Κανονισµού.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν, ψηφίζουν υπέρ ή κατά της
άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί, µπορεί να ψηφίσει
«παρών».
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τη συνάδελφο κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου, η οποία δεν είναι εδώ. Μας έχει ειδοποιήσει ότι έχει ένα
σοβαρό κώλυµα και δεν µπορεί να έρθει. Να θυµίσω µόνο για
ενηµέρωσή σας, µιας και δεν εδώ, ότι την 1η Απριλίου του 2021
υποβλήθηκε αναφορά - αναγγελία από κάποιον δηµοσιογράφο
ονόµατι Αριστείδη Σπίνου ενώπιον της εισαγγελίας πληµµελειοδικών κατά της Βουλευτού Σουλτάνας Ελευθεριάδου, διότι,
όπως αναφέρει, η ίδια είχε αναλάβει πληρεξούσιος δικηγόρος
του επιχειρησιακού σωµατείου εργαζοµένων της εταιρείας «Ελληνικά Λιπάσµατα και Χηµικά ELFE».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, λίγη ησυχία!
Η διαδικασία -έχω πει και άλλη φορά- για τις άρσεις ασυλίας
είναι πολύ σοβαρή, γιατί αφορά συναδέλφους και βεβαίως έχουν
σχέση και µε το εάν θα αρθεί η ασυλία, εάν θα παραπεµφθούν ή
όχι. Είναι ένα σοβαρό θέµα. Γι’ αυτό, παρακαλώ, να έχει και λίγο
ησυχία.
Η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα πως ό,τι έκανε η κυρία συνάδελφος ήταν µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της σύµφωνα
µε το άρθρο 62. Και επιπλέον δεν συντρέχει λόγος να ανατρέξουµε στον Κανονισµό Δεοντολογίας ότι υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων της ιδιότητας του Βουλευτή µε του δικηγόρου.
Βρίσκεται στα καθήκοντά της. Η επιτροπή, λοιπόν, οµόφωνα είπε
ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία. Αυτό είναι το ιστορικό και αυτή
είναι η απόφαση της επιτροπής.
Υπάρχει συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζω βεβαίως µε βάση τον
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Κανονισµό της Βουλής ότι ο απολειπόµενος συνάδελφος ούτε
εκπροσωπείται από συνάδελφο ούτε και πληρεξούσιος δικηγόρος µπορεί να τον εκπροσωπήσει.
Θέλω όµως να πω στο Σώµα ότι η κ. Ελευθεριάδου ακριβώς
αυτές τις µέρες παρίσταται στο τριµελές Πληµµελειοδικείο της
Καβάλας για τη συγκεκριµένη υπόθεση. Είναι µια πολύ δυσώδης
και ογκώδης υπόθεση, µε γύρω στους διακόσιους µάρτυρες. Και
επειδή εκπροσώπησα τον ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Δεοντολογίας,
εν τάχει να θέσω υπ’ όψιν σας δύο στοιχεία: Κατατέθηκε µία αναφορά από τον κ. Σπίνο ότι η κ. Ελευθεριάδου, ούσα πληρεξούσια
δικηγόρος του σωµατείου των εργαζοµένων στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων, ουσιαστικά ασκούσε κοινοβουλευτικό
έλεγχο για να ενισχύει τα προσωπικά, ατοµικά και επαγγελµατικά
της συµφέροντα.
Όπως αντιλαµβάνεστε το να είµαστε επαγγελµατίες, το να είµαστε δικηγόροι, δεν έρχεται σε καµµία αντίθεση, και µε βάση
τα όσα έχουµε συναποφασίσει και µε βάση τον Κανονισµό της
Βουλής, µε την ιδιότητά µας ως Βουλευτών.
Το δεύτερο που θέλω να θέσω υπ’ όψιν του Σώµατος είναι το
ότι ακριβώς για αυτή της τη βουλευτική δραστηριότητα προβλέπει το οικείο άρθρο του Συντάγµατος. Άρα, λοιπόν, και εξ αυτού
του λόγου δεν υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει η Βουλή στην
άρση της ασυλίας της κ. Ελευθεριάδου.
Με αυτό το πνεύµα στην Επιτροπή Δεοντολογίας οµόφωνα
αποφασίσαµε την απόρριψη του αιτήµατος της άρσης της βουλευτικής ιδιότητας της κ. Ελευθεριάδου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Καµίνη.
Δεν είναι εδώ. Θα κάνω συνεπώς µία περίληψη για ενηµέρωση
του Σώµατος.
Σε κάποια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Καµίνης
ήρθε σε µία λεκτική αντιπαράθεση µε τον πρόεδρο του Μουσείου
της Πόλεως των Αθηνών. Ο κύριος πρόεδρος του µουσείου θεώρησε ότι κάτι που είπε είναι προσβλητικό για την τιµή και την
υπόληψή του και υπέβαλε µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση.
Ο κ. Καµίνης παρέστη στην επιτροπή και ο ίδιος ζήτησε την άρση
της ασυλίας του, για να δικαιωθεί στο δικαστήριο, όταν πάει η
υπόθεση, γιατί δεν ήθελε να υπάρχει καµµία σκιά για το θέµα και
να πλανάται αυτή η υπόθεση. Και συνεπώς ζήτησε ο ίδιος την
άρση της ασυλίας του. Κατόπιν αυτού και η επιτροπή µας οµόφωνα αποφάσισε την άρση ασυλίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο; Κανείς.
Η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας.
Είναι αυτές που προανέφερα, της κ. Ελευθεριάδου και του κ. Καµίνη. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και να ανακοινώσουµε τα αποτελέσµατα, θα συνεχίσουµε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Εκσυγχρονισµός του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάγκη εκσυγχρονισµού και
βελτίωσης της λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο στείρας αντιπαράθεσης ούτε να θεωρείται αντικείµενο θεωρητικών ασκήσεων
λογικής. Απαιτεί συγκεκριµένες λύσεις που θα αποδώσουν αποτέλεσµα άµεσο και χειροπιαστό, γιατί πολύ απλά η λειτουργία
του επηρεάζει άµεσα εξίµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας, τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενους και δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους, άρα επηρεάζει έµµεσα το σύνολο των συµπολιτών
µας.
Οι συµπολίτες µας έχουν πλέον κουραστεί να ακούνε θεωρήµατα και γενικότητες που δεν τους ωφελούν. Έχουν κουραστεί
να απαιτούν το αυτονόητο από τον δηµόσιο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, να απαιτούν την αξιοπρέπειά τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο τον Ιούλιο του 2019 εµπιστεύτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δηµοκρατία, γι’ αυτό εµπιστεύτηκαν
τη συµφωνία αλήθειας που προτείναµε και συνεχίζουν να µας εµπιστεύονται, γιατί τηρούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσα
υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό και προσπαθούµε ακατάπαυστα να καλυτερεύσουµε τη ζωή του, να βελτιώνουµε την καθηµερινότητά του.
Το αποδείξαµε αυτό και µε την πορεία εξέλιξης του e-ΕΦΚΑ.
Παραλάβαµε έναν οργανισµό χωρίς οργανόγραµµα, το οποίο βεβαίως είχε ετοιµάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και µε τον νόµο
Κατρούγκαλου χάθηκε η κοινή λογική. Έγινε ο «δυνάστης» οργανισµός των συµπολιτών µας. Παραλάβαµε έναν οργανισµό µε
πάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες, µε εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις να εκκρεµούν από το 2016 και καµµία τηλεφωνική εξυπηρέτηση στον πολίτη που αναζητούσε
πληροφορίες για τη σύνταξή του. Επιλέξαµε να προχωρήσουµε
σε παρεµβάσεις στη λειτουργία του, προκειµένου να κατορθώσουµε να βελτιώσουµε την αρνητική εικόνα που είχε ο ΕΦΚΑ
στους πολίτες, όπως πολύ εύγλωττα αποτυπώνεται σε όλες τις
ετήσιες αναφορές του Συνηγόρου του Πολίτη, ένας οργανισµός
που συγκεντρώνει εδώ και χρόνια τις µισές αναφορές των συµπολιτών µας απ’ όλα τα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα.
Oι παρεµβάσεις µας έπιασαν τόπο, γιατί το 2021 εκδόθηκαν
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κύριες συντάξεις, αριθµός ρεκόρ
στην ιστορία του ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά εκδόθηκαν το 2020 εκατόν
εξήντα µία χιλιάδες συντάξεις και το 2019 εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες συντάξεις. Για να έχουµε σύγκριση, το 2017 εκδόθηκαν
εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες κύριες και επικουρικές µαζί. Άρα δείτε
τη διαφορά, το 2017 εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες συντάξεις κύριες
και επικουρικές, το 2022 διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες µόνο
κύριες συντάξεις. Αυτή είναι η βελτίωση µέχρι στιγµής. Τέθηκε
σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθµός εξυπηρέτησης «1555», ο
οποίος σε έξι µήνες λειτουργίας διεκπεραίωσε ένα εκατοµµύριο
κλήσεις πολιτών για πληροφορίες και οδηγίες.
Συνεχίζουµε µε τις παρεµβάσεις που περιγράφονται στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, παρεµβάσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, θα αξιοποιήσουν την
ακίνητη περιουσία του, µε µόνο γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον
και το όφελος των πολιτών.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν επιλέγουµε ποτέ την
ακινησία εις βάρος του συµφέροντος και των δικαιωµάτων των
πολιτών ούτε µεταθέτουµε τις ευθύνες της διακυβέρνησής µας
ούτε βέβαια κρύβουµε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί, µαγει-
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ρεύοντας τα νούµερα.
Σε αυτό το µονοπάτι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ σχεδιάζει τη σηµερινή παρέµβαση, η οποία κινείται σε πέντε κύριους
άξονες: την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση
του ΕΦΚΑ, την επιβράβευση και τον έλεγχο αποδοτικότητας των
υπαλλήλων, την ταχύτερη εξέταση των καταγγελιών των πολιτών
και την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών όπου υπάρχουν, την
απλοποίηση και ευελιξία στο σύστηµα προµηθειών και τέλος την
αξιοποίηση των ακινήτων της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ.
Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από το τελευταίο, η αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ ανά τη χώρα, η οποία αποτελείται από τετρακόσια ακίνητα, µε αξία που ξεπερνά το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει,
περιουσία που παραµένει αναξιοποίητη, αν και θα µπορούσε να
συντελεί στις προσόδους του οργανισµού και στους πόρους του
ασφαλιστικού συστήµατος, ειδικά αν σκεφτούµε ότι στο χαρτοφυλάκιο του ΕΦΚΑ ανήκουν εµβληµατικά κτήρια, ακόµα και στο
κέντρο των Αθηνών.
Επιλέγουµε να προχωρήσουµε στη σύσταση µιας εταιρείας ειδικού σκοπού µε τον τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» και µοναδικό µέτοχο τον ΕΦΚΑ, άρα το ελληνικό δηµόσιο, µια εταιρεία
που θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του οργανισµού και θα ωφεληθεί από την ειδική τεχνογνωσία των στελεχών της στο αντικείµενο αυτό. Η εταιρεία
θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, µε
αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, µε έλεγχο για τη
σύγκρουση συµφερόντων. Θα αξιοποιήσει, όµως, στο σύνολό
της και τις καλές πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα για τη διαχείριση
του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει.
Είναι αυτονόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν µπορεί
ο Υπουργός και ο διοικητής του ΕΦΚΑ ή οι δηµόσιοι υπάλληλοι
να γίνουν κτηµατοµεσίτες ούτε µπορούν να αναπτύξουν ακίνητα
και να γίνουν περισσότερο θελκτικά για την αγορά. Το είδαµε
από τα αποτελέσµατα αυτά ως σήµερα. Δεν έχει γίνει κάτι. Τη
συγκεκριµένη λειτουργία θα αναλάβει η εταιρεία αυτή µε όρους
της αγοράς, µε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και
αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας, κυρίως όµως πλήρως εναρµονισµένη µε τις εξελίξεις και τις τάσεις στην αγορά ακινήτων. Και
για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία, ο ΕΦΚΑ διατηρεί όλα τα
εµπράγµατα δικαιώµατά του στα ακίνητα, ενώ και οι µετοχές της
εταιρείας είναι αµεταβίβαστες.
Ίσως βέβαια οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να προτιµούσαν να
αφήσουµε την κατάσταση όπως είναι ή να προτιµούσαν να εφαρµοστούν οι διατάξεις του ν.4430 του 2016 και να αναθέσει ο
ΕΦΚΑ σε µια αµιγώς ιδιωτική εταιρεία ή στις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων των τραπεζών τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
των ακινήτων του. Αυτός είναι ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θεωρείτε
ότι αυτό θέλετε, πείτε το ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς επιθυµούµε να ενισχύσουµε µε κάθε τρόπο την αύξηση
των εσόδων του ΕΦΚΑ και άρα των πόρων του ασφαλιστικού συστήµατος, πέρα από την κρατική χρηµατοδότηση και τις εισφορές των ασφαλισµένων. Στη λογική επίσης του εκσυγχρονισµού
του ΕΦΚΑ τοποθετείται και η νοµοθέτηση της δυνατότητας για
τις θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών του οργανισµού
να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και ιδιωτών µε τριετή θητεία
και δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη φορά. Είναι µια διαδικασία που δεν αποκλείεται σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του
Σ.τ.Ε. και που και εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέξατε για
το Κτηµατολόγιο.
Διευρύνουµε την ικανότητα επιλογής προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τοµέα. Αναζητούµε χωρίς αγκυλώσεις και ιδεοληψίες στελέχη
ικανά να ανταποκριθούν στο κρίσιµο έργο του ΕΦΚΑ και στον
απαιτητικό µετασχηµατισµό του, γιατί µας ενδιαφέρει να προσελκύσουµε ικανά διοικητικά στελέχη, που µπορούν να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας τον µετασχηµατισµό αυτού του
κρίσιµου για όλους τους Έλληνες οργανισµού. Και πώς το κάνουµε αυτό; Με δηµόσια προκήρυξη, απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και τη σύµπραξη του ΑΣΕΠ. Προσπαθούµε να
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συγκροτήσουµε µια διοικητική ιεραρχία υψηλών ικανοτήτων, που
θα υπόκειται στις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα και
θα διοικεί µε αυστηρή στοχοθεσία και διαρκή έλεγχο, για να µπορέσει να φέρει τον ΕΦΚΑ στο επίπεδο που απαιτούν οι πολίτες.
Είναι αυτονόητο ότι δεν αποκλείουµε κανέναν από την επιλογή, είτε εργάζεται στον ΕΦΚΑ είτε εργάζεται στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα είτε εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η θέση. Έχουµε αποδείξει άλλωστε µε την πορεία του ΕΦΚΑ µέχρι σήµερα ότι µοναδικός µας
σκοπός -και το τονίζω αυτό- είναι ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ προς όφελος των πολιτών αυτής της χώρας. Και
για να το πετύχουµε αυτό αποδείχθηκε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό
και ουσιαστικό µάνατζµεντ του οργανισµού. Αυτή την ηγετική
οµάδα του ΕΦΚΑ προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε.
Και σας ακούσαµε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να µας εγκαλείτε ότι δηµιουργούµε έναν κοµµατικό στρατό, ασχέτως αν η
επιλογή θα γίνει µε συγκεκριµένα προσόντα και µε τη συµµετοχή
µέλους του ΑΣΕΠ -αυτό δεν το λέτε, γιατί δεν βολεύει το αφήγηµά σας- και µας εγκαλείτε εσείς ότι δήθεν επιθυµείτε µια ανεξάρτητη δηµόσια διοίκηση, αµερόληπτη από πολιτικές πιέσεις
και συµφέροντα που έρχονται να επηρεάσουν τις αποφάσεις και
τη λειτουργία της. Στον σύντροφό σας κ. Πολάκη να τα πείτε,
που θέλει οι δικαστές να είναι του ΣΥΡΙΖΑ µέσα από δικό του ΙΕΚ
δικαστών που θα φτιάξει όταν ξανάρθετε στην εξουσία. Αλλά βέβαια τότε για τον Αρχηγό σας αυτές οι παρεκκλίνουσες από το
Σύνταγµα και τη διάκριση των εξουσιών δηλώσεις δεν είναι παρά
λουλούδια που τα αφήνετε να ανθίσουν. Ωραίος µπαξές είστε
εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρούµε αναγκαίο για τον µετασχηµατισµό του ΕΦΚΑ -και το θεσµοθετούµε σήµερα- ένα καθολικό σύστηµα επιβράβευσης της παραγωγικότητας των
υπαλλήλων του οργανισµού σύµφωνα µε τους στόχους που θέτει
η διοίκηση. Θέλουµε ο δηµόσιος υπάλληλος να επιβραβεύεται
για την καλή και παραγωγική εργασία του. Όµως θέλουµε -και
το απαιτούν οι πολίτες- να λογοδοτεί για τις αναίτιες καθυστερήσεις ή την κακή εξυπηρέτηση προς τους συµπολίτες µας. Και
αυτή τη λογοδοσία την προωθούµε, µε τη σύσταση της Μονάδας
Εσωτερικών Ερευνών, η οποία αποτελεί στην ουσία αναβάθµιση
του Τµήµατος Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ. Με ανώτατο
δικαστικό ως επικεφαλής θα διερευνά τις καταγγελίες και θα παρεµβαίνει αυτεπάγγελτα σε κάθε ένδειξη κακοδιοίκησης απέναντι στους πολίτες.
Παράλληλα νοµοθετούµε τη µείωση των χρόνων διενέργειας
των πειθαρχικών διώξεων. Πάνω από χίλιες υποθέσεις εκκρεµούν
αυτή τη στιγµή στον ΕΦΚΑ, ενώ προχωρούµε στη συγκρότηση
του πειθαρχικού συµβουλίου του ΕΦΚΑ χωρίς τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων, επαναφέροντας τη
µορφή του όπως είχε αρχικά νοµοθετηθεί το 2012, πριν τον τροποποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2015. Εδώ έχουµε ξεκάθαρη ιδεολογική
διαφορά. Γιατί ο συνδικαλισµός των πειθαρχικών συµβουλίων
που επιφέρατε, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε τίποτα δεν έχει
να προσφέρει στη λειτουργία του. Ούτως ή άλλως -και πιστεύω
συµφωνείτε- η σύσταση του πειθαρχικού συµβουλίου διασφαλίζει τη φερεγγυότητα, την ανεξαρτησία και τη δίκαιη κρίση για
κάθε πειθαρχικώς διωκόµενο.
Και απορώ µε τη στάση στην επιτροπή του εισηγητή του
ΚΙΝΑΛ, το οποίο ως ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο του 2012 είχε ψηφίσει τη
διάταξη αυτή για τα τριµελή πειθαρχικά, όπως την είχε εισηγηθεί
ο τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δηµήτρης Ρέππας. Αποφασίστε συνάδελφοι,
πότε είστε ΚΙΝΑΛ, πότε είστε ΠΑΣΟΚ, πότε είστε σε ίσες αποστάσεις ή τέλος πάντων αποφασίστε τι είστε.
Ο τελευταίος άξονας παρέµβασης προς τον εκσυγχρονισµό
του ΕΦΚΑ αφορά την εφαρµογή ενός πιο ευέλικτου και ταχύτερου συστήµατος προµηθειών, απόλυτα σύµφωνου και ευθυγραµµισµένου µε το Ενωσιακό Δίκαιο και τις προβλέψεις της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων. Είναι πολύ
απλά καιρός να δοθεί τέλος στα θλιβερότατα φαινόµενα χαλασµένων υπολογιστών, εκτυπωτών, κλιµατιστικών που περιµένουν
µήνες την προµήθεια των σχετικών ανταλλακτικών, να δοθεί
τέλος στη δυσκολία αντικατάστασης παρωχηµένου εξοπλισµού,
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που δεν µπορεί να συµβαδίζει µε τις ανάγκες της ψηφιακής τεχνολογίας ή της ενεργειακής απόδοσης. Να δοθεί επιτέλους
τέλος στο ιδιαίτερα ντροπιαστικό για τη διοίκηση φαινόµενο του
να προµηθεύονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι γραφική ύλη ή αναλώσιµα
εκτυπωτών στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν τους συµπολίτες µας, ακριβώς γιατί ο οργανισµός είναι δέσµιος διαδικασιών που απαιτούν στην καλύτερη περίπτωση τέσσερις ως έξι
µήνες και στη χειρότερη οκτώ έως δώδεκα για να ολοκληρωθούν.
Και για να µην υπάρχουν αµφιβολίες για το περιεχόµενο των
διατάξεων, o νέος οργανισµός θα λάβει και τη γνωµοδότηση της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και θα έχει
ισχύ για πέντε χρόνια, µέχρι να οµαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό
είναι όλο. Απλά και καθαρά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται
µια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των συµπολιτών µας και εύχοµαι να στηριχθούν από όλους σας. Καταργείται η υποχρέωση προεγγραφής ελευθέρων επαγγελµατιών
και αγροτών στον ΕΦΚΑ µε την έναρξη δραστηριότητας, µειώνοντας έτσι ουσιαστικά τον χρόνο που απαιτείται. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισµένους µε
διπλή ιδιότητα, που διευκολύνει ασφαλιστικά ιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς που είχαν διοριστεί στο δηµόσιο και λύνουν
το ζήτηµα των διπλών εισφορών στα επαγγελµατικά τους ταµεία.
Από αυτό το Βήµα θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ,
που δεχτήκατε το αίτηµά µας για τη συµπερίληψη στη διάταξη
για λόγους ισονοµίας και αναλογικότητας και των παλαιών ασφαλισµένων, που διορίστηκαν στο δηµόσιο µετά την 1η Ιανουαρίου
1993, πρόταση που είχε κάνει και ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ.
Οφείλω να το αναγνωρίσω.
Καλύπτονται από το κράτος οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων για τις επιχειρήσεις που έµειναν κλειστές λόγω της
χιονοκαταιγίδας «ΕΛΠΙΣ». Χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα
σε όσους έχουν οφειλές κάτω από 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ. Μια αυτονόητη ρύθµιση, που όµως καµµία κυβέρνηση µέχρι στιγµής
δεν την είχε κάνει.
Τέλος, συµπεριλαµβάνουµε στη ρύθµιση για δέκα επιπλέον
ηµέρες µετ’ αποδοχών τους γονείς παιδιών µε σπάνια νοσήµατα.
Μια αυτονόητη κίνηση απέναντι στους γονείς που µάχονται για
την υγεία των παιδιών τους. Ελπίζω να δούµε τη θετική σας ψήφο
απέναντι σε αυτές τις ρυθµίσεις, αν και, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µέχρι σήµερα η πορεία σας αποδεικνύει το αντίθετο. Δεν
θέλετε ποτέ να ψηφίσετε κάτι θετικό για τους συµπολίτες µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα επιλέγουµε να προχωρήσουµε ένα βήµα παραπέρα τον ΕΦΚΑ προς όφελος των πολιτών και µόνο. Επιλέγουµε να βελτιώσουµε έναν φορέα που
συνευθύνεται µαζί µε αυτούς που τον δηµιούργησαν για την αποστέρηση της αξιοπρέπειας χιλιάδων συµπολιτών µας. Την αξιοπρέπεια που τους στέρησε ένας οργανισµός που ανάλγητα
καθυστερούσε την έκδοση της σύνταξης γήρατός τους, τη σύνταξη αναπηρίας τους, τη σύνταξη χηρείας τους, από την οποία
πολλές φορές εξαρτιόταν η επιβίωσή τους.
Ας κοιταχτούµε όλοι µας κι ας έχουµε το θάρρος να αναλάβουµε τις ευθύνες µας, τόσο γι’ αυτό που ήταν ο ΕΦΚΑ όσο βέβαια και για αυτό που προσπαθούµε και αποδεικνύουµε εµείς
στην πράξη ότι θέλουµε να γίνει. Για µας αποτελεί καθήκον να
αποδώσουµε έναν οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης που θα υπηρετεί µε συνέπεια, αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα τον συµπολίτη µας και το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό νοµοθετούµε και η
κοινωνία θα κρίνει ποιοι ήταν µαζί σε αυτό και ποιοι ήταν απέναντι. Μέχρι στιγµής επιλέγετε τις µειοψηφίες µέσα στον ΕΦΚΑ
και εµείς επιλέγουµε να ανταποκριθούµε στα αιτήµατα της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ η εισηγήτρια κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
σήµερα, το οποίο έρχεται να ιδιωτικοποιήσει τον ΕΦΚΑ, είναι το
τρίτο µεγάλο πλήγµα µέσα σε δώδεκα µήνες από το Υπουργείο
Εργασίας. Το τρίτο µεγάλο πλήγµα από µία αντεργατική, αντιασφαλιστική πολιτική, µε πρώτο βέβαια τον αντεργατικό νόµο Χατζηδάκη και δεύτερο το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα και την
παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στα ιδιωτικά συµφέροντα. Και τώρα έρχεται αυτό το σχέδιο νόµου να δώσει το τελειωτικό χτύπηµα στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µία συγκεκριµένη
πολιτική σε µια ενιαία στρατηγική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη,
που έχει τρία χαρακτηριστικά: νεοφιλελευθερισµό µε πελατειακό
πρόσωπο, ιδιωτικοποίηση, που πάει χέρι-χέρι µε την κοµµατικοποίηση. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι η επιτοµή αυτού του χαρακτηριστικού. Εξυπηρέτηση µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων εις
βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας και φυσικά εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Όλα αυτά βέβαια εις βάρος των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων, των µικροµεσαίων,
των αγροτών και του δηµοσίου συµφέροντος.
Η µέθοδος είναι δοκιµασµένη και την είδαµε όλη την προηγούµενη χρονιά. Απαξιώνει συστηµατικά η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
οτιδήποτε θέλει να ιδιωτικοποιήσει και να οδηγήσει σε ξεπούληµα και δηµιουργεί κλίµα µε την επικοινωνιακή προπαγάνδα.
Και εδώ βέβαια ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Γιατί έρχονται και
ανοίγουν µια κερκόπορτα, την οποία θα δούµε στο µέλλον σε
όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Θα το δούµε στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, θα το δούµε στη δηµόσια παιδεία, θα το δούµε συνολικά,
ακόµα και στην καρδιά των ίδιων των Υπουργείων και του δηµόσιου τοµέα, του στενού δηµόσιου τοµέα.
Η απαξίωση, του ΕΦΚΑ, έγινε για δύο λόγους. Είδαµε τον
κύριο Υπουργό που χαρακτήριζε τον ΕΦΚΑ κόπρο του Αυγεία
από τον πρώτο µήνα κιόλας που ανέλαβε, να µιλάει και να στοχοποιεί τους υπαλλήλους ως γραφειοκράτες, τεµπέληδες, ανεύθυνους και να τους µεταθέτει τις ευθύνες µιας κυβέρνησης που
επί δυόµισι χρόνια δεν έκανε τίποτα για να στηρίξει τον ΕΚΦΑ.
Άφησε να τριπλασιαστούν, να υπερτετραπλασιαστούν οι εκκρεµείς συντάξεις. Και αυτή την οργή του κόσµου τη µετέθεσε κατά
την προσφιλή της µέθοδο στους ίδιους τους εργαζόµενους. Δεν
έκανε ούτε µία µόνιµη πρόσληψη και πλέον έχουν κλείσει δύο
χρόνια και δέκα µήνες διακυβέρνησης. Στον ΕΚΦΑ δεν ανανέωσαν καν τη σύµβαση των εξακοσίων ογδόντα τριών επιστηµόνων
του ειδικού προγράµµατος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για το
brain drain, που καθ’ οµολογίαν των πάντων στην ακρόαση φορέων, συνέβαλαν καθοριστικά όσον αφορά την απονοµή των
συντάξεων.
Και βέβαια, επειδή µας είχαν πει ότι µε ένα κουµπί θα βγαίνουν
οι συντάξεις, όπως θα θυµάστε, µε την ψηφιοποίηση βάλανε και
το «e» µπροστά από τον ΕΦΚΑ. Mόνο ηλεκτρoνικοποιηµένος και
ψηφιοποιηµένος δεν είναι ο ΕΦΚΑ, αφού ακόµα δεν έχει καν ολοκληρωθεί το λογισµικό. Κατά τ’ άλλα όµως φταίνε οι δηµόσιοι
υπάλληλοι. Μετάθεση ευθυνών, αλλά και κάτι άλλο. Καλλιέργεια
του πεδίου, προκειµένου να µπορεί ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση να λέει στους πολίτες της χώρας: «Τι σας νοιάζει αν
είναι δηµόσιος υπάλληλος αυτός που σας εξυπηρετεί ή ιδιώτης
αρκεί να κάνετε τη δουλειά σας.». Αυτό, πέραν του ότι είναι ο
άκρατος λαϊκισµός, φανερώνει τις προθέσεις και τις πρωτοβουλίες που αυτή η Κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει στο µέλλον και
σε άλλους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση και προπαγάνδα, στο θέµα των εκκρεµών συντάξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή το σύνολο των
εκκρεµών συντάξεων κύριων, επικουρικών και εφάπαξ ξεπερνά
τις τριακόσιες σαράντα χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για το τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
και τι παρέλαβε, τα στοιχεία είναι συγκεκριµένα.
Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τριακόσιες εξήντα
επτά χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, και παρέδωσε εκατόν επτά
χιλιάδες εκατόν ογδόντα. Είναι χαρακτηριστικά τα νούµερα.
Τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και παρέδωσε εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν
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ογδόντα εκκρεµείς συντάξεις. Καταθέτω στα Πρακτικά τις σχετικές ανακοινώσεις που είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2019, για να
µην υπάρχει καµµία παρερµηνεία και όλη αυτή η σπέκουλα που
αναπτύσσεται.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει, όµως, και κάτι άλλο και θέλω να το πω από το Βήµα
της Βουλής και ενώπιον του κυρίου Υπουργού. Γίνεται και µία αλχηµεία, µια δηµιουργική καταγραφή των συντάξεων που εκκρεµούν όλη αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, το Υπουργείο Εργασίας,
προφανώς για να µπορέσει να προωθήσει το αφήγηµα της µείωσης των εκκρεµών συντάξεων, αφαίρεσε µέρος των συντάξεων
που ως τώρα συνυπολογίζονταν, όπως τα επιδόµατα παραπληγίας, όπως είναι οι διεθνείς υποχρεώσεις για τις συντάξεις, όπως
είναι διάφορες άλλες ανελαστικές υποχρεώσεις. Άρα, λοιπόν,
υπάρχει δηµιουργική λογιστική.
Και µαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πολύ θα µε ενδιέφερε να πάρετε θέση γι’ αυτό, ότι και σε αυτά τα νούµερα που ανακοινώνετε
τους τελευταίους µήνες για τα στοιχεία απονοµής των συντάξεων το 1/4 είναι διαγραφές αιτηµάτων. Και αυτό βέβαια είναι
σοβαρό και καταλαβαίνετε πως αλλοιώνει όλη την εικόνα.
Άρα, λοιπόν, ήταν πρόφαση, σε µεγάλο βαθµό οι επιθέσεις
στους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ, για να καλύψετε τις δικές σας
ευθύνες όσον αφορά την καθυστέρηση των συντάξεων, το οποίο
αντιµετωπίζετε τώρα και µε συγκεκριµένη δηµιουργική λογιστική.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι αντισυνταγµατικό, κατάφωρα αντισυνταγµατικό, όπως αναφέραµε πριν, είναι αντιθεσµικό και επίσης είναι και αναποτελεσµατικό, γιατί δεν έρχεται να αντιµετωπίσει τα πραγµατικά προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε τη
στήριξη του προσωπικού του ΕΦΚΑ µε δηµοσίους υπαλλήλους,
οι οποίοι πραγµατικά να µπορούν να αποδώσουν σε συνθήκες
δουλειάς για το καλό του δηµόσιου συµφέροντος και του πολίτη
και φυσικά τις αναγκαίες υποδοµές και την ψηφιοποίηση του οργανισµού.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε την καρδιά του νοµοσχεδίου, που
είναι το άρθρο 3, δηλαδή τη δυνατότητα -που πλέον ανοίγει ορθάνοιχτα και που το αναλύσαµε σε µεγάλη έκταση και µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας- πλέον να κοµµατικοποιηθεί η
διοίκηση του ΕΦΚΑ, όσον αφορά τις θέσεις γενικών διευθυντών
και διευθυντών. Να το πούµε ωµά: Μιλάµε για διακόσιες πενήντα
έξι θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών σε όλη την Ελλάδα. Μιλάµε για µία πρόκληση 8.000 ευρώ και βάλε µισθό για
τους γενικούς διευθυντές και 4.000 ευρώ και βάλε όσον αφορά
τους διευθυντές, όταν σήµερα ο γενικός διευθυντής του δηµοσίου εισπράττει 2.900 ευρώ και όταν ο διευθυντής αµείβεται µε
2.000 ευρώ, µεικτά. Είναι πρόκληση αυτό που συµβαίνει.
Είναι πρόκληση και η διάταξη, που προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα, προσόντα τα οποία πρέπει να σας πω ότι στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για να προσληφθείς ως δηµόσιος υπάλληλος δεν
επαρκούν, δεν περνάς, δεν έχεις επαρκή µοριοδότηση, καθώς
απαιτούνται πολύ περισσότερα προσόντα, πόσω µάλλον για τις
κρίσεις προϊσταµένων. Και στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε είναι εδώ και η συνάδελφος η Όλγα Γεροβασίλη- ότι αποκαταστάθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι κρίσεις των προϊσταµένων,
που πραγµατικά έγιναν µε συγκεκριµένα προσόντα, µοριοδότηση, µε πρόεδρο του ΑΣΕΠ και µε παρουσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Κι εδώ τι έχουµε; Τριµελή επιτροπή, την
οποία ορίζει ο Υπουργός, όπου τα δύο µέλη ορίζονται από τον
Υπουργό -ο διοικητής του ΕΦΚΑ και ένας επιστήµονας, ο τρίτος
είναι ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κάνετε εδώ; Επειδή µε πολύ
µεγάλη ευκολία προσπαθείτε να ξαναναστήσετε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ
µέτωπο και µιλάτε για τους «αρµούς της εξουσίας» και θεσµικές
ευαισθησίες. Εδώ έρχεστε και βάζετε τη βάση για να φτιάξετε
έναν κοµµατικό στρατό, υψηλόµισθο µάλιστα, µε προκλητικό
τρόπο, στην καρδιά της δηµόσιας διοίκησης. Διακόσια πενήντα
έξι άτοµα, γαλάζια golden boys και κοµµατάρχες, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πραγµατικότητα.
Από εκεί και πέρα -και αυτό είναι κάτι, βέβαια, που και η έκθεση
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της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής το ανέδειξε- εσείς δεν
ξέρετε για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, δεν σας
αφορά που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει και µοριοδότηση
γι’ αυτά τα παιδιά, που υπάρχει και ειδικό Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, εσείς θέλετε να βάλετε τους γαλάζιους κοµµατάρχες.
Τώρα, όσον αφορά τις προµήθειες: Έρχεστε εδώ και προβλέπετε να γίνονται κατά παρέκκλιση οι προµήθειες στον ΕΦΚΑ και
δεν βάζετε κανένα όριο, επειδή είπατε ότι αφορά τα αναλώσιµα
και επείγοντα θέµατα. Εδώ µιλάµε ότι ακολουθείτε την πεπατηµένη, 5 δισεκατοµµύρια αναθέσεις κάνατε εξάλλου την περίοδο
της πανδηµίας. Έρχεστε, λοιπόν, και µε τον νόµο και λέτε ότι η
διοίκηση του ΕΦΚΑ, οι διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές, µε
τον τρόπο που θα οριστούν, έχουν λευκή επιταγή να κάνουν προµήθειες εκατοµµυρίων κατά παρέκκλιση.
Και έρχεται βέβαια η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία σάς ασκεί κριτική και σε αυτό το σηµείο αλλά
και για τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείτε -και αυτό είναι το
επόµενο µείζον θέµα του νοµοσχεδίου- την περίφηµη Ανώνυµη
Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του ΕΦΚΑ, που
είναι 1 δισεκατοµµύριο -παρακαλώ, το καταθέτω για τα Πρακτικά-, διότι έρχεστε και παρεκκλίνετε από την πάγια νοµοθεσία
για τις αναθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δίνετε, αφ’ ενός, λευκή επιταγή για
να γίνουν σωρηδόν µεγάλες προµήθειες και, από την άλλη,
ιδρύετε µια ανώνυµη εταιρεία, η οποία -ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- παίρνει την περιουσία του ΕΦΚΑ, που είναι η
εγγύηση των συντάξεων και η οποία αποτιµάται πάνω από 1 δισεκατοµµύριο, που είναι ο ιδρώτας των ασφαλισµένων, και τη
δίνει σε µια ανώνυµη εταιρεία, πάλι µε golden boys και υψηλούς
µισθούς, σαράντα τριών ατόµων, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο
θα διαχειρίζονται όλα αυτά τα θέµατα και µάλιστα ο µέτοχος, δηλαδή ο ΕΦΚΑ, δεν συµµετέχει καν στη διοίκηση. Ούτε καν ο δικός
σας διοικητής, έτσι, για τα µάτια του κόσµου και για θεσµική νοµιµότητα να συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο. Φυσικά, τους
φορείς τούς έχετε αποκλείσει. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ασφαλισµένοι
-διότι µέτοχος είναι ο ελληνικός λαός, είναι οι µισθωτοί, είναι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, είναι οι µικροµεσαίοι, οι αγρότες, οι ασφαλισµένοι είναι οι µέτοχοι- δεν υπάρχουν.
Θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά ένα δηµοσίευµα του capital.gr, που µιλάει για τα επτά πρώτα «φιλέτα» της περιουσίας του
ΕΦΚΑ, τα οποία πρόκειται το επόµενο διάστηµα να εκποιηθούν.
Δεν κρατιούνται τα συµφέροντα αυτή τη στιγµή. Έχει αποφασιστεί αυτό, πριν καν περάσει ο νόµος!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια σας παροτρύνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας, να διαβάσετε και τις αντίστοιχες επισηµάνσεις που
κάνει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία, µάλιστα,
όσον αφορά την παρέκκλιση των προµηθειών λέει ρητά ότι θα
έπρεπε να µπουν σαφείς περιορισµοί για το ποιες προµήθειες
και πώς θα γίνουν και ασκεί και την αντίστοιχη κριτική για τον
τρόπο που λειτουργεί η ανώνυµη εταιρεία για τα ακίνητα του
ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι σε µία περίοδο
πολλαπλής κρίσης, που αντιµετωπίζουµε αυτή την πρωτόγνωρη
πανδηµία, που ασκούνται αυτές οι πολιτικές, οι οποίες συνεχώς
έρχονται να τροφοδοτήσουν την κρίση, έρχονται να φτωχοποιήσουν τα νοικοκυριά, τους εργαζόµενους, τους µικροµεσαίους,
από µια Κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα για να αντιµετωπίσει
την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, έρχεται να ανταµείψει
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πλουσιοπάροχα µε 8.000 ευρώ τα δικά της παιδιά, σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις που θα δηµιουργήσουν πελατειακές σχέσεις µε
τους ασφαλισµένους. Γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουµε, όπως
ξέρουν και οι συνάδελφοι της περιφέρειας, ότι το να είσαι γενικός διευθυντής ή διευθυντής στον ΕΦΚΑ, στο υποκατάστηµα, σε
κάθε νοµό έχει πολύ µεγάλη δύναµη. Έχω επισκεφτεί και ακούω
τα προβλήµατά τους και, επίσης, µην ξεχνάτε ότι τα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ -και ιδιαίτερα τα ΠΕΚΑ- δεν είναι µόνο για τις
συντάξεις, είναι και οι έλεγχοι των επιχειρήσεων, ποιοι έλεγχοι
θα γίνουν και σε ποιες επιχειρήσεις.
Νοµοθετείτε αυτό το κοµµατικό, πελατειακό κράτος, προκαλείτε και προσβάλετε την κοινή γνώµη µε τις 8.000 ευρώ και τις
4.000 ευρώ µισθό που προβλέπετε.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι είναι µια πολιτική η οποία βρίσκει απέναντι την πλειονότητα του ελληνικού λαού.
Εµείς -κατ’ αρχάς σάς προκαλούµε, ακόµα και αυτή τη στιγµή,
να το αποσύρετε- θα το καταψηφίσουµε και θα ζητήσουµε φυσικά και ονοµαστική ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα, δεσµευόµαστε µε σαφήνεια ότι, όταν θα έχουµε ξανά τη λαϊκή εντολή, θα
το καταργήσουµε, όπως θα καταργήσουµε και τον αντεργατικό
νόµο Χατζηδάκη και τον αντιασφαλιστικό νόµο για την επικουρική
ασφάλιση και όλα τα αντικοινωνικά µέτρα που αυτή η Κυβέρνηση
έχει νοµοθετήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα του λαού,
είναι η ώρα για την πολιτική αλλαγή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Και τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω ότι µέχρι τώρα οι εισηγητές τηρούν τον χρόνο. Θα παρακαλούσα και τους υπόλοιπους
εισηγητές, αλλά και όταν µπούµε στους κύκλους των οµιλητών,
να τηρείται ο χρόνος, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι
οι οποίοι πρέπει να µιλήσουν. Έχουν εγγραφεί εκατόν δώδεκα
συνάδελφοι. Είναι αµαρτία να πάµε πολύ αργά και να είναι κουρασµένοι εκείνοι.
Μισό λεπτό, κύριε Μουλκιώτη, αν έχετε την καλοσύνη.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για ένα λεπτό τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου, για να σας ανακοινώσω τα αποτελέσµατα της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναφορικά
µε την άρση ασυλίας των δύο συναδέλφων.
Για την πρώτη υπόθεση, της κ. Σουλτάνας Ελευθεριάδου, ψήφισαν συνολικά 264 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 262 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται κατά
πλειοψηφία.
Για τη δεύτερη υπόθεση, του κ. Γεωργίου Καµίνη, ψήφισαν συνολικά 264 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 264 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισε ουδείς.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή οµόφωνα.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζουµε επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε οµιλητή τώρα τον ειδικό
αγορητή του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιο Μουλκιώτη.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µάθαµε ότι το Συµβούλιο της
Επικρατείας απέρριψε για τυπικούς λόγους τις προσφυγές των
βιοµηχάνων σε σχέση µε τις τριετίες. Όµως, δεν αποφάνθηκε το
Συµβούλιο της Επικρατείας για την υποχρέωση των εργοδοτών
να χορηγούν κανονικά τις τριετίες και τα λοιπά επιδόµατα των
εργαζόµενων του ιδιωτικού τοµέα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται, κύριε Υπουργέ, άµεσα και
χωρίς καθυστέρηση να νοµοθετήσει την υποχρεωτικότητα πλέον
καταβολής των τριετιών, ακυρώνοντας την πράξη υπουργικού
συµβουλίου 6/2012 και τις σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012,
που ανέστειλαν τη χορήγησή τους.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ρητορική της Κυβέρνησης, όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση του
νοµοσχεδίου, δεν είναι καινούργια. Από την ανάληψη εξουσίας
τον Ιούλιο του 2019 υπόσχεται να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία
-έτσι λέει- των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του οργανισµού, χωρίς ποτέ, όµως, να τα καταφέρνει. Και µάλιστα, µε το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο συµπληρώνει -υποτίθεται- ένα επιτυχηµένο σχέδιο υπουργίας Βρούτση.
Στην πραγµατικότητα, όµως, µε το παρόν νοµοθέτηµα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται στην ήδη εφαρµοσθείσα τους τελευταίους τριάντα µήνες πρακτική σε ό,τι αφορά την κοινωνική
ασφάλιση: υποσχέσεις χωρίς κοινωνικό αντίκρισµα. Διότι µόνο
ως υπόσχεση χωρίς αντίκρισµα µπορεί να ακούγεται η επιχειρούµενη εισαγωγή ιδιωτικών στελεχών σε θέσεις γενικού διευθυντή
και διευθυντή του ΕΦΚΑ.
Δώδεκα είναι οι λόγοι, στους οποίους αναφέροµαι συγκεκριµένα: Η ηγεσία του Υπουργείου κρατά αποδυναµωµένο τον
ΕΦΚΑ µε τεράστια κενά, που αυξάνονται συνεχώς. Το προσωπικό
στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί κατά 30%, δίχως να
αντικατασταθεί. Μόνο το 2021 έφυγαν εννιακόσιοι υπάλληλοι µε
εµπειρία και ειδική γνώση. Δεν αξιοποίησε τους πεντακόσιους
συµβασιούχους που είχαν µάθει τη δουλειά για την έκδοση συντάξεων, οι οποίοι ήταν πιστοποιηθέντες και µε τεχνογνωσία και
επάρκεια και µε έντονη αποτελεσµατικότητα. Οι ρουσφετολογικές αναθέσεις θέσεων ευθύνης στους «ηµετέρους» του ΕΦΚΑ
καλά κρατούν και αναπαράγουν το πελατειακό κράτος. Χιλιάδες
δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ή λόγω θανάτου, µε παράλληλη ή
διαδοχική ασφάλιση -και κυρίως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ-, ακόµα
περιµένουν τη σύνταξή τους, λόγω έλλειψης του κατάλληλου λογισµικού -ακούσατε, κατάλληλου λογισµικού- σχεδόν έξι χρόνια
µετά την ψήφιση του ν.4387/2016.
Παραχωρήθηκε έκδοση συντάξεων σε ιδιώτες δικηγόρους, λογιστές, ενώ οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ µετατρέπονται σε υπαλλήλους τους και κάνουν ελέγχους. Και ο κύριος Υπουργός
αποκρύπτει και τον αριθµό των συντάξεων και το είδος των συντάξεων που έχουν εκδώσει αυτοί οι δικηγόροι και οι λογιστές.
Είναι ελάχιστες -προφανώς- οι συντάξεις και σε καµµία περίπτωση δεν είναι συντάξεις µε διαδοχική ασφάλιση, που αποτελούν και το κύριο πρόβληµα του ΕΦΚΑ.
Ο κύριος Υπουργός µε κάθε ευκαιρία δεν µιλάει τόσο καλά για
τα στελέχη του ΕΦΚΑ, τους λοιδορεί, δυστυχώς. Αναφέρονται
ως γραφειοκράτες, αναφέρονται εκφράσεις όπως «κόπρος Αυγεία». Δεν είναι εκφράσεις αυτές.
Προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία είχε δεσµευθεί ότι θα καταργήσει τον νόµο Κατρούγκαλου, όπως αναφέρεται ο ν.4387/2016,
µε τον οποίο µειώνονται οι κύριες συντάξεις των νέων συνταξιούχων κατά 25% έως 35%, δηλαδή κατά µέσο όρο 200 ευρώ έως
250 ευρώ τον µήνα και οι επικουρικές κατά 20%. Τον διατήρησε,
µε επουσιώδεις αλλαγές.
Η ίδια η Κυβέρνηση προεκλογικά κατήγγειλε την κατάργηση
των κατώτατων ορίων σύνταξης και του ΕΚΑΣ από την προηγούµενη κυβέρνηση. Μετεκλογικά ωστόσο, όχι µόνο δεν επανέφερε
το ΕΚΑΣ, αλλά κατάργησε ακόµα και τη λειψή δέκατη τρίτη σύνταξη, που είχε δοθεί για ψηφοθηρικούς λόγους παραµονές των
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εκλογών του 2019. Με ψευδωνυµία περαιτέρω της απόφασης
του Συµβουλίου Επικρατείας, που την έκανε και διάταξη νόµου,
αρνείται να καταβάλει στους χαµηλοσυνταξιούχους τα κοµµένα
δώρα και τις κοµµένες περικοπές ενδεκάµηνου Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016.
Προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης,
µε τη δηµιουργία του ΤΕΚΑ. Με την ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, αυτή
η επικουρική σύνταξη των νέων θα είναι 25% έως 35% χαµηλότερη από εκείνη που καταβάλλεται µε βάση το σηµερινό καθεστώς.
Πρόσφατα µε εγκύκλιο της 30-12-2021 κόβει τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας µέχρι 268,8 ευρώ τον µήνα για αυτούς τους
συνταξιούχους που έπαιρναν δεύτερη σύνταξη, λόγω θανάτου
του ή της συζύγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάµε τώρα στους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης και του κ. Χατζηδάκη ότι επί των ηµερών
τους -τάχα- λόγω του εισαχθέντος µάνατζµεντ έχει µειωθεί η εκκρεµότητα των συντάξεων. Σύµφωνα µε δηλώσεις του κυρίου
Υπουργού τον Οκτώβριο του 2021, οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις
ήταν εκατόν ενενήντα χιλιάδες το καλοκαίρι του 2019 και εκατόν
πενήντα πέντε χιλιάδες όταν ανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης, τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ τον Σεπτέµβρη και Οκτώβρη του 2021
ήταν εκατόν είκοσι χιλιάδες. Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό; Ότι παρελήφθησαν από υπουργία Βρούτση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες και σε οκτώ µήνες τις κατέβασε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες.
Αυτό λέει ο κύριος Υπουργός.
Εγώ, λοιπόν, θα δω αν ισχύουν ή όχι και θα καταθέσω συγκεκριµένα έγγραφα που έχω, για να αποδείξουµε τα ακόλουθα: Τον
Ιούνιο του 2019, µε ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είναι εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εβδοµήντα πέντε εκκρεµείς κύριες συντάξεις. Τον Ιανουάριο του 2021, επί Νέας Δηµοκρατίας, όταν παρέλαβε ο κ.
Χατζηδάκης, είναι εκατόν εξήντα µία χιλιάδες οκτακόσιες
ογδόντα τέσσερις εκκρεµείς. Τον Φεβρουάριο του 2021 -πρώτος
µήνας υπουργίας- είναι εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα µία εκκρεµείς κύριες συντάξεις. Τον Μάρτιο του 2021 είναι
εκατόν πενήντα µία χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις εκκρεµείς.
Να σταµατήσω τώρα εδώ, για να εξηγήσω µε αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουµε από τον ΕΦΚΑ, τα οποία είναι ξεκάθαρα
και θα κατατεθούν στα Πρακτικά, τι συµβαίνει. Τον Φεβρουάριο
του 2021 είναι εκατόν εξήντα χιλιάδες συντάξεις και τον Μάρτιο
εκατόν πενήντα µία χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις, δηλαδή, µέσα
σε έναν µήνα υπάρχει ο ισχυρισµός ότι έχει µειωθεί το ποσό κατά
εννέα χιλιάδες συντάξεις.
Τι έχει συµβεί; Ένα πολύ απλό πράγµα: Άλλαξε ο κανόνας µε
τον οποίο υπήρξε ο υπολογισµός και η αναφορά των εκκρεµών
συντάξεων. Ενώ µέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 στις εκκρεµείς
συντάξεις συνυπολογίζονταν και τα αιτήµατα για τα επιδόµατα
απόλυτης αναπηρίας, επί υπουργίας κ. Χατζηδάκη βαφτίστηκαν
αυτά τροποποιητικά αιτήµατα και αφαιρέθηκαν. Αφού, λοιπόν,
αφαιρέθηκαν, οι εκατόν εξήντα χιλιάδες εκκρεµότητες έγιναν
εκατόν πενήντα µία χιλιάδες. Αυτά θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, όσον αφορά τις εκκρεµότητες Φεβρουαρίου και Μαρτίου
του 2021.
Παρακάτω τώρα: Πόσες συντάξεις έλεγε ο κύριος Υπουργός
ότι ήταν εκκρεµείς τον Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2021;
Έλεγε εκατόν είκοσι χιλιάδες. Θα καταθέσω και αυτά τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ στις 30-9-2021. Λέει ο ΕΦΚΑ στις 30-9-2021: «Εκκρεµείς συντάξεις εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα µία.».
Υπάρχει ένα θέµα και θα χρειαστεί και απάντηση, βεβαίως.
Και να πούµε και για τις επικουρικές. Παρελήφθησαν από
Βρούτση εκατόν είκοσι µία χιλιάδες πενήντα δύο εκκρεµείς τον
Ιανουάριο του 2021 και τον Σεπτέµβριο του 2021 ήταν εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα µία, δηλαδή αυξήθηκαν επί υπουργίας του νυν Υπουργού οι επικουρικές συντάξεις.
Αυτά είναι τα στοιχεία τα επίσηµα, τα οποία δεν ξέρω αν θα
αµφισβητηθούν και τι θα πει ο κύριος Υπουργός.
Είναι γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ
τον απαράδεκτο αριθµό των διακοσίων δέκα χιλιάδων εκκρεµών
συντάξεων και επικουρικών συντάξεων, εκ των οποίων οι εκατόν
είκοσι πέντε χιλιάδες αφορούν σε κύριες συντάξεις και οι περίπου ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σε επικουρικές. Αυτόν
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τον αριθµό τον έχει φτάσει στις διακόσιες εβδοµήντα επτά χιλιάδες τον Σεπτέµβρη του 2021 και µαζί µε τα εκκρεµή εφάπαξ ξεπερνούν τις τριακόσιες χιλιάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει καταφέρει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ξεπεράσει και
τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στις εκκρεµότητες των συντάξεων.
Όσον αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, υπόσχεται η Κυβέρνηση ότι
οι εκκρεµότητες θα τελειώσουν τον Ιούνιο του 2022.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά και το σχετικό έγγραφο, όπως δηµοσιεύθηκε.
Σε τέσσερις µήνες από τώρα που µιλάµε, δηλαδή, θα εκδοθούν άλλες τριακόσιες χιλιάδες αποφάσεις, δηλαδή περίπου
τρεις χιλιάδες πεντακόσιες κάθε µήνα; Δεν το γνωρίζω. Δεν το
πιστεύω. Ας µας πει ο κύριος Υπουργός πώς το υπολογίζει αυτό.
Κατά την άποψή µας, δεν υπάρχει αξιοπιστία όσον αφορά τα
στοιχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι κανένας εκσυγχρονισµός του φορέα δεν επέρχεται µε το νοµοσχέδιο και δεν
υπάρχουν όροι διαφάνειας, αξιοκρατίας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου. Είναι αγαθά σε ανεπάρκεια. Αντίθετα, το νοµοσχέδιο κινείται πάλι στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοµατισµού.
Ακούστηκαν ισχυρισµοί ότι είναι ανίκανοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι
που ταλαιπωρούν την κοινωνία και δεν εκδίδουν συντάξεις, αλλά
παράλληλα µετατίθενται οι ευθύνες από την Κυβέρνηση στους
δηµοσίους υπαλλήλους. Κινείται στο πλαίσιο της στοχοποίησης
των εργαζοµένων -όπως έγινε και µε τη ΔΕΗ, όπως θυµάστε,
αλλά και τώρα µε τη «ΛΑΡΚΟ»- από τον ίδιο Υπουργό, ο οποίος
έχει µια τακτική και µια στρατηγική. Απαξιώνει τον φορέα και
τους εργαζόµενους και στη συνέχεια ως «από µηχανής θεός»
βρίσκει τη µαγική λύση στα προβλήµατα µέσω ικανών αλλά και
αρεστών ανθρώπων, οι οποίοι όµως δεν αξιολογούνται από κανέναν.
Μάλιστα, για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, ο κύριος
Υπουργός καταφεύγει σε αυτούς τους χαρακτηρισµούς και για
την Αντιπολίτευση. Προχθές ακούσαµε το «αδιάβαστη η Αντιπολίτευση». Μας είπε, δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι διοριζόµενοι σε διευθυντικούς βαθµούς και καθήκοντα είχαν εξαιρεθεί
από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ µε τον νόµο Πεπονή. Αυτός είναι
ένας ισχυρισµός που απέχει παρασάγγας από την πραγµατικότητα, διότι πράγµατι έχουν τοποθετηθεί ξανά ιδιώτες σε θέσεις
προϊσταµένων επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι
µια πραγµατικότητα που σήµερα τη βλέπουµε πάλι, η οποία, αντί
να βελτιώσει το σύστηµα επιλογής στελεχών από µία δεξαµενή
µε όλους τους υποψηφίους που έχουν τα προσόντα, κατάργησε
τη δεξαµενή του 2019 που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο για
το λεγόµενο «επιτελικό κράτος».
Βέβαια, ακολούθησαν µετά τοποθετήσεις, όπως στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής -το ξέρετε- όπου έγινε ο Γενικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας ή ο µετακλητός Αναπληρωτής
Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας.
Τώρα, γιατί -όπως η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
αναφέρει στην εισηγητική της έκθεση ως προς τη διαδικασία επιλογής- η ρύθµιση της Κυβέρνησης παραλλάσσει σε σχέση µε τη
ρύθµιση του άρθρου 86 του ν.3528/2007; Δηλαδή, ο δήθεν εκσυγχρονισµός που επαγγέλλεται επιµελώς κρύβεται πίσω από
µία κυβέρνηση, όπως αναφέρεται.
Εµείς απορρίπτουµε αυτές τις λογικές ξεκάθαρα, διότι για
εµάς πραγµατικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ σηµαίνει ολοκλήρωση της ενοποίησης οργανωτικά και νοµοθετικά, που δεν υπάρχει. Και να πούµε και κάτι ακόµα. Αν γίνονται όλα αυτά για να
έρθουν ιδιαίτεροι µάνατζερ ή όποια άλλα στελέχη στον ΕΦΚΑ,
αλήθεια, γιατί δεν προκηρύχθηκε η θέση του διοικητή του ΕΦΚΑ
µε διαδικασίες «OpenGov» και να έρθει ένας ιδιαίτερος µάνατζερ
µε τα διάφορα προσόντα; Γιατί να επιλεγεί ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Εργασίας να είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ σήµερα και δεν αξιολογήθηκε, για να υπάρχει
αυτή η διαδικασία; Μιλάµε για «OpenGov», ξεκάθαρες διαδικασίες, ώστε να έρθει ο καλύτερος µάνατζερ στον ΕΦΚΑ. Δεν προτιµήθηκε.
Τι προτείνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Προτείνουµε,
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πρώτον, να ολοκληρωθούν άµεσα οι Ενιαίοι Κανονισµοί Ασφάλισης και Παροχών. Τριάντα µήνες -το είπαµε και στις επιτροπέςκαι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως! Από το τίποτα της Νέας Δηµοκρατίας, στο τίποτε και της προηγούµενης κυβέρνησης, γιατί
αναφερόµαστε στον ν.4487/2016, που δεν έχει γίνει καµµία ενοποίηση αυτών των κανονισµών. Εποµένως ισχύουν διαφορετικές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, διαφορετικές προϋποθέσεις
χορήγησης παροχών από ταµείο σε ταµείο. Βεβαίως, το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν υπάρχει συµβατότητα σε σχέση µε το λογισµικό.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον ν.4670/2020 του κ. Βρούτση, οι Ενιαίοι Κανονισµοί Ασφάλισης και Παροχών εκδίδονται εντός δύο
ετών, δηλαδή 28 Φεβρουαρίου 2022, σε λίγες µέρες. Ο νόµος,
µάλιστα, του κ. Βρούτση είχε την πρόβλεψη, σε ανάλογη πρόβλεψη του προηγούµενου νόµου, που λέγεται «νόµος Κατρούγκαλου». Δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια!
Δεύτερον, πρότασή µας είναι να ολοκληρωθεί η πλήρης µηχανογράφηση του φορέα και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού και
ιστορικού κάθε ασφαλισµένου. Ακόµα δεν έχει φτιαχτεί µια απλή
µηχανογραφική εφαρµογή, για να γίνει συνυπολογισµός στη σύνταξη παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Εξακόσιες χιλιάδες συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί µε λανθασµένο τρόπο.
Τρίτον, να γίνει άµεσα και καθολικά η αντικατάσταση του παρωχηµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Σήµερα, δεν έχουν υπολογιστή όλοι οι υπάλληλοι ή έχουν τα Windows 98 που
ουσιαστικά –ας µου επιτραπεί η έκφραση- «σέρνονται».
Τι προϋποθέτουν όλα αυτά τα παραπάνω; Προϋποθέτουν άµεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ, τουλάχιστον
ένα προς ένα. Το προσωπικό του ΕΦΚΑ –το είπαµε, κύριοι συνάδελφοι- τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί κατά 30%, δίχως να αντικατασταθεί. Μόνο το 2021 έφυγαν περίπου εννιακόσιοι
υπάλληλοι µε εµπειρία και γνώση.
Δεύτερον, προϋποθέτουν προώθηση της αξιοκρατίας στον
ΕΦΚΑ και, τρίτον, πλήρη αξιοποίηση των αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα –τονίζουµε- των αποφοίτων του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης, µε αυξηµένη µοριοδότηση για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης στον ΕΦΚΑ.
Έχουµε έτοιµο υλικό και δεν το αξιοποιούµε.
Τέταρτον, µιλάµε για αξιοποίηση των πεντακοσίων πτυχιούχων
που είχαν εµπειρία µελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν την πιστοποίηση, την τεχνογνωσία και την
αποτελεσµατικότητα.
Πέµπτον, ζητάµε την άµεση πρόσληψη συµβασιούχων νέων
πτυχιούχων, µε διαδικασίες όµως ΑΣΕΠ.
Έκτον, θέλουµε την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ µε προσωπικό, µε µηχανολογικό εξοπλισµό και πληροφοριακό σύστηµα και αναβάθµιση των υπηρεσιών αυτών σε γενική
διεύθυνση µε τρεις διευθύνσεις.
Τι παραπάνω θα κάνει µια ανώνυµη εταιρεία η οποία επιδιώκεται να ιδρυθεί σε σχέση µε αυτή τη διαδικασία; Δεν υπάρχει
απάντηση από την Κυβέρνηση εάν έχει αξιολογηθεί το έργο
αυτής της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και των
προηγούµενων σχηµάτων της. Γιατί το έργο αυτό να ανατεθεί σε
µια ανώνυµη εταιρεία και µάλιστα µε ένα ιδιαίτερο κόστος; Γιατί
γι’ αυτές τις διαδικασίες αφού έχουµε το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ,
να γίνει ένας ακόµα φορέας;
Θα ήθελα να επισηµάνω και κάτι ακόµα, για να ξεκαθαρίσουµε
και κάποια πράγµατα. Έχω µία απόφαση –έχει αναρτηθεί στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- στις 31-7-2019, η οποία έχει υπογραφή από τον
Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Μεταξύ άλλων αναφέρεται σε συµφωνία-πλαίσιο εντός 2019 που συνάπτεται µε την
Ελληνική Κεντρική Αρχή Αγορών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ προβλέπεται η προµήθεια και κλιµατιστικών. Δυστυχώς
µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει ευθύνη, λοιπόν,
για το ότι δεν έχει γίνει τίποτε; Υπάρχει ευθύνη της Κυβέρνησης.
Είναι ολιγωρία της Κυβέρνησης που δεν έχει προχωρήσει αυτή
τη διαδικασία. Για χίλια διακόσια κλιµατιστικά ευθύνεται η Κυβέρνηση που δεν έχει προχωρήσει.
Επίσης, τι έχει γίνει µε τις τεχνικές υπηρεσίες το 2020; Έστει-
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λαν στο Υπουργείο Εργασίας έγκριση για µελέτη επισκευής κτηρίων στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία. Οκτώ µήνες αργότερα απορρίφθηκε αυτή η εισήγηση χωρίς καµµία αιτιολογία
από τον κύριο Υπουργό.
Θα κατατεθούν και αυτά τα σχετικά στα Πρακτικά.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένας ακόµα κρίκος στην αλυσίδα του
σχεδίου για τον θάνατο της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν προσφέρει το παραµικρό για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και γι’ αυτόν τον λόγο µας βρίσκει αντίθετους, γιατί εµείς,
το ΠΑΣΟΚ, κουβαλάµε µια ιστορική παρακαταθήκη, τη δηµιουργία και επέκταση του κοινωνικού κράτους σε αυτή τη χώρα. Το
κοινωνικό κράτος για µας, σε αντίθεση µε την Κυβέρνηση, δεν
είναι οικονοµικό βαρίδι, αλλά είναι προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης, δικαιοσύνης και προκοπής.
Η κατάρα της αναβλητικότητας της νοµοθετικής και λειτουργικής ενοποίησης του e-ΕΦΚΑ είναι δεδοµένο ότι επιστρέφει
στον αφέντη της. Η Κυβέρνηση, επιτέλους, αντί να απαξιώσει τις
προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής, πρέπει να προχωρήσει σε
πραγµατική ενοποίηση του e-ΕΦΚΑ και, βέβαια, να υιοθετήσει
άµεσα και ουσιαστικά µέτρα για την προστασία των ευάλωτων
νοικοκυριών και της οικονοµίας, όπως έχουµε επανειληµµένως
προτείνει.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς ζητάµε αύξηση του κατώτατου µισθού,
µείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα και στην ενέργεια, µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα και ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα για συνταξιούχο νέο του ΕΚΑΣ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μουλκιώτη.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστο Κατσώτη.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
O Υπουργός ισχυρίζεται ότι οι ασφαλισµένοι ταλαιπωρούνται
και ότι το νοµοσχέδιο περιέχει τέτοιες ρυθµίσεις που τους ωφελούν, εκσυγχρονίζουν τον οργανισµό.
Είναι ο ΕΦΚΑ µαρτύριο για τους ασφαλισµένους; Ναι, είναι και
είναι και δικό σας έργο. Να θυµίσουµε ότι είναι δηµιούργηµα του
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, του νόµου Κατρούγκαλου, ο ΕΦΚΑ που ως
ΚΚΕ πρωτοστατήσαµε στην αποκάλυψη του χαρακτήρα του στην
ανάπτυξη των αγώνων. Αυτόν τον νόµο θα τον καταργήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεσµευτήκατε να καταργήσετε αυτόν; Δεν
είπατε τίποτα για αυτά.
Καταγγέλλουµε, επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιούργηµα
της Νέας Δηµοκρατίας. Ζητούµε να αποσυρθεί, γιατί το θεωρούµε απαράδεκτο. Ιδιωτικοποιεί τον ΕΦΚΑ, τον µετατρέπει σε
µία ασφαλιστική εταιρεία που θα λειτουργεί µε τους κανόνες της
αγοράς, την λογική του κέρδους και θα είναι τραγικότερες οι συνέπειες για ασφαλισµένους και συνταξιούχους.
Ο Υπουργός στις επιτροπές δήλωσε υπερήφανος για τις ρυθµίσεις που εισάγει και φέρνει ως παράδειγµα αποτελεσµατικότητας των πολιτικών εκσυγχρονισµού το νοµοσχέδιο για το
εργασιακό, την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, τη ΔΕΗ, την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» παλιότερα και άλλα. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι
νέοι και οι νέες, τα λαϊκά στρώµατα ζουν τις συνέπειες αυτών
των εκσυγχρονισµών συνώνυµο των ανατροπών. Γυρίσατε τους
εργαζόµενους πίσω και από το 1921 που τότε θεσπίστηκε το
οκτάωρο. Και το 2021 η Νέα Δηµοκρατία µε Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη έφερε το δεκάωρο που γίνεται δεκατριάωρο και βάλε.
Απαγορεύει τις απεργίες, περιστέλλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, ενισχύει την κρατική βία και τροµοκρατία.
Από την άλλη πάλι µε το αποτέλεσµα της περήφανης απελευθέρωσης της ενέργειας, έργο όλων των κυβερνήσεων και πάλι
µε τον κ. Χατζηδάκη να ολοκληρώνει µε το επιχείρηµα ότι θα
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οδηγήσει στη µείωση των τιµών, η πλειονότητα του λαού µας ζει
την ενεργειακή φτώχεια µε την απίστευτη αύξηση στα τιµολόγια
του ρεύµατος που αποτρέπουν τον λαό να κάνει χρήση, ζώντας
όπως στην περίοδο πριν τον εξηλεκτρισµό και βέβαια ζει την
αβάσταχτη ακρίβεια µε το καλάθι της νοικοκυράς να είναι στον
πάτο. Τέτοιο είναι και αυτό το νοµοσχέδιο.
Παίρνετε οργανωτικά µέτρα για τον ΕΦΚΑ. Σε ποια κατεύθυνση κινούνται αυτά; Στην ιδιωτικοποίησή του µε ταχύτερες διαδικασίες. Αξιοποιείτε την ακίνητη περιουσία. Σε ποια κατεύθυνση;
Στην κατεύθυνση λεηλασίας της περιουσίας του ΕΦΚΑ, όπως και
µε τη διαχρονική λεηλασία των αποθεµατικών από όλες τις κυβερνήσεις. Μεταθέτετε σε αυτούς τις τεράστιες εγκληµατικές
ευθύνες, στους εργαζόµενους δηλαδή, τους στοχοποιείτε, δηµιουργείτε εσωτερική µονάδα έρευνας και ελέγχου διαφορετική
από ότι ισχύει για το υπόλοιπο δηµόσιο. Στέλνετε στα πειθαρχικά
κάθε «απείθαρχο» και µε γρήγορες διαδικασίες θα τον τιµωρείτε.
Καταργείτε εργασιακά δικαιώµατα. Περιστέλλετε συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κραδαίνετε το µαστίγιο του εσωτερικού ελέγχου
της έρευνας και των πειθαρχικών για να υποτάξετε τις συνειδήσεις των εργαζοµένων να υλοποιούν τους σχεδιασµούς της ιδιωτικοποίησης χωρίς αντιρρήσεις. Αλλάζετε τον τρόπο αµοιβής
συνδέοντας τον µισθό µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
Οι αλλαγές που φέρνει η Κυβέρνηση στη δοµή του ΕΦΚΑ δεν
είναι κάποιες µεταβολές ή αλλαγές που αφορούν οργανωτικά
χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους. Είναι ενταγµένες στον σχεδιασµό που υπάρχει εδώ
και χρόνια, βρίσκονται στον πυρήνα όλων των αντιασφαλιστικών
νόµων που είναι η πλήρης απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από το κοµµάτι της κοινωνικής ασφάλισης.
Δεν έχετε καηµό τη γρήγορη έκδοση των εκκρεµών συντάξεων, όπως προβάλλετε ως Κυβέρνηση αυτό το διάστηµα. Η
απόδειξη γι’ αυτό είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται και µέσα
στο νοµοσχέδιο. Οι όροι της αγοράς που υπάρχουν σε αυτό,
όπως management, real estate, επενδύσεις και άλλα χαρακτηρίζουν και ποιος είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου. Τι σχέση έχουν
όλες αυτές οι έννοιες µε την κοινωνική ασφάλιση, µε την αλληλεγγύη; Αυτά καµµιά σχέση δεν έχουν. Έχουν σχέση µε την
αγορά, µε το κέρδος το οποίο βέβαια περνά πάνω από τη ζωή
των εργαζοµένων και του λαού.
Αυτή η στρατηγική της µετατροπής του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική
εταιρεία που θα λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια απαιτεί και το αντίστοιχο στελεχιακό δυναµικό που θα υλοποιήσει τις
προσαρµογές. Γι’ αυτό και η παύση των σηµερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών και η τοποθέτηση, όπως σηµειώνεται
στο νοµοσχέδιο, στη θέση τους των golden boys από τον ιδιωτικό τοµέα µε παχυλούς µισθούς πέρα και έξω από κάθε νοµιµότητα και µε µοναδικό προσόν την προσήλωσή τους στην
υλοποίηση της µετάβασης του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική εταιρεία µε
όλα τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης.
Δεν τους τοποθετείτε για να λύσουν το θέµα των εκκρεµών
συντάξεων και των άλλων δυσλειτουργιών, όπως διατείνεστε,
γιατί έχετε όλη την ευθύνη για τις εκκρεµείς συντάξεις. Αυτές
αξιοποιήσατε για να βρωµίσετε τους εργαζόµενους, να παραχωρήσετε το έργο της έκδοσης σε µεγάλες δικηγορικές και λογιστικές εταιρείες που θα έχουν πιστοποιηµένους λογιστές και
δικηγόρους που λειτουργούν ως προϊστάµενοι των εργαζοµένων
του ΕΦΚΑ, που θα βγάζουν όλη τη δουλειά της προετοιµασίας
του φακέλου για την έκδοση της απόφασης και από πάνω τους
θα υπάρχει το φόβητρο των πειθαρχικών διώξεων και από τους
πιστοποιηµένους.
Το ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων, η ντροπή των µεγάλων
καθυστερήσεων που συνεχίζεται και οι όποιες δυσλειτουργίες
είναι αποκλειστικά ευθύνη και συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης. Είναι συνειδητή επιλογή, γιατί βγάζετε τόσες συντάξεις όσο
και το ποσό που έχετε εγγράψει στον κρατικό προϋπολογισµό
και αυτό δεν αλλάζει από µόνο του παρά µε αγώνες των εργαζοµένων για να δίνονται στην ώρα τους οι συντάξεις.
Αυτή την επιλογή έρχεστε να κρύψετε µε τον πόλεµο που
έχετε ανοίξει µε τους εργαζόµενους. Και τι δεν έχετε πει για να
εµπεδωθεί στη συνείδηση των εργαζοµένων και των συνταξιούχων ότι οι εργαζόµενοι είναι η πηγή κάθε κακού, που τους είχατε
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χωρίς εργαλεία, χωρίς ίντερνετ. Δεν µπορεί να στείλει mail ο
ένας στον άλλον, δεν µπορεί να δουλέψει. Χωρίς ίντερνετ πώς
θα δουλέψει; Και µιλάτε για εκσυγχρονισµό.
Δεν έχουν αναλώσιµα υλικά. Αρνηθήκατε, λοιπόν, να κάνετε
τέτοιες προµήθειες που είναι αναγκαίες. Αρνηθήκατε να προσλάβετε το αναγκαίο προσωπικό για να εκδίδει τις συντάξεις στην
ώρα τους και έρχεστε, λοιπόν, να αξιοποιήσετε όλα αυτά για να
προχωρήσετε στο επόµενο στάδιο της ιδιωτικοποίησης.
Με την κατάργηση των διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, το κλείσιµο καταστηµάτων, την κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ
έχετε δυσκολέψει αφάνταστα την άµεση επαφή των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων µε τις διοικητικές δοµές του ΕΦΚΑ.
Δεν µπορεί κανείς να βρει άκρη. Δεν µπορεί κανείς να λύσει το
πρόβληµά του. Τα µεγάλα προβλήµατα δεν λύνονται µε το 1555,
το τηλεφωνικό κέντρο, που εκεί δουλεύουν σκληρά µε πολύ χαµηλές αµοιβές. Εργαζόµενοι απαντούν στα τηλέφωνα, αλλά
λύση δεν µπορούν να δώσουν.
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο ανοίγει τον δρόµο του ξεπουλήµατος της ακίνητης περιουσίας, της παραχώρησης ακόµη και
χωρίς αντίτιµο µε fast track διαδικασίες, ώστε να επωφεληθούν
οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Πριν λίγο καιρό, πριν από ένα, δύο µήνες η Κυβέρνηση παραχώρησε την κατασκήνωση του ΝΑΤ στο Δήµο Μαραθώνα και
µετά µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πέρασε πριν λίγες
µέρες αυτός ο χώρος µε συγκεκριµένο άρθρο και γίνεται χώρος
δασικής αναψυχής µε λειτουργία µετά τη δύση του ηλίου, δηλαδή γίνεται κέντρο διασκέδασης.
Αυτή την αξιοποίηση θέλετε να κάνετε, να παραχωρήσετε κτήρια σε περιοχές φιλέτα, σε παραλίες για ξενοδοχεία και άλλες
τέτοιες εκµεταλλεύσεις µε πολύ µικρό ή ακόµη και χωρίς αντίτιµο, όπως η κατασκήνωση του ΝΑΤ. Έχετε δώσει το στίγµα για
το τι εννοείτε αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όλα για τις
ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου η ακίνητη περιουσία των ταµείων θα γίνει λάφυρο στα χέρια των ιδιωτικών συµφερόντων.
Είναι περιουσία που ανήκει στους ασφαλισµένους, οι οποίοι για
χρόνια δίνουν τη ζωή τους, τον «ιδρώτα» τους, το «αίµα» τους.
Αποτελεί την εγγύηση των συντάξεων.
Με το νοµοσχέδιο ανοίγει ο γύρος της λεηλασίας της ακίνητης
περιουσίας. Ο ΕΦΚΑ, που, όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός, θα είναι
ο µοναδικός µέτοχος, δεν θα έχει κανέναν λόγο στη διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας. Η ανώνυµη εταιρεία που θα λειτουργεί
µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και θα έχει διοικητικό συµβούλιο,
που τοποθετείται κι αυτό, θα διαχειρίζεται τα ακίνητα όπως οι
εταιρείες των real estates και ο ΕΦΚΑ θα παρακολουθεί τα όποια
αποτελέσµατα. Άσε που οι ασφαλισµένοι θα είναι έξω και πέρα
από όλα αυτά.
Αυτή η «προίκα» των ασφαλιστικών ταµείων, που θεωρείται
ανεκµετάλλευτος θησαυρός, µπαίνει στη διαδικασία της απόδοσης, της επένδυσης, της αξιοποίησης µε τέτοια χαρακτηριστικά
και µε τα ρίσκα της αγοράς.
Έχουµε µεγάλη πείρα πια. Ξέρουµε τα αποτελέσµατα του
«τζογαρίσµατος» των αποθεµατικών των ταµείων. Τα άρπαξαν οι
µεγάλοι όµιλοι, τα κάνατε δοµηµένα οµόλογα, τα κουρέψατε µε
αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσµα. Δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ λείπουν από τα ασφαλιστικά ταµεία,
µε αποτέλεσµα να έχετε κάνει τις συντάξεις συντάξεις πείνας και
να µειώνετε συνέχεια τις ασφαλιστικές παροχές, να αυξάνετε τα
όρια ηλικίας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό µπαίνει σε αυτή τη λογική και η ακίνητη
περιουσία. Σε όλη την ιστορική διαδροµή µόνο οι µορφές της λεηλασίας άλλαζαν. Η αφαίµαξη των εισφορών των συντάξεων και
της ασφάλειας των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων συνεχιζόταν από κάθε κυβέρνηση. Μόνιµα χαµένοι οι εργαζόµενοι και οι
ασφαλισµένοι συνολικά, µόνιµα κερδισµένοι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Το αστικό κράτος χρησιµοποίησε και χρησιµοποιεί τα αποθεµατικά των ταµείων για τη διεύρυνση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου, τη χρηµατοδότηση των µονοπωλιακών οµίλων µε
θαλασσοδάνεια και άλλα.
Για να θυµηθούν οι µεγαλύτεροι και να µάθουν οι νέοι, που επι-
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διώκετε να κερδίσετε τη συνείδησή τους µε την ιδιωτική ασφάλιση, από το 1947 είχαµε απώλεια 160 εκατοµµυρίων ευρώ, 50
δισεκατοµµύρια δραχµές. Τα αποθεµατικά χρησιµοποιήθηκαν
για εξοπλισµούς και αξιοποιήθηκαν ενάντια στον εχθρό λαό.
Το 1950 µε τον αναγκαστικό νόµο του Μαρκεζίνη η απώλεια
έφτασε στα 30 τρισεκατοµµύρια δραχµές, 90 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το 1992 είχαµε απώλεια 6 δισεκατοµµύρια µε τις µετοχές
υψηλού ρίσκου και τα δοµηµένα οµόλογα. Το 2012 απώλεια 26
δισεκατοµµύρια µε το κούρεµα. Από την ανακεφαλαίωση των
τραπεζών 4 δισεκατοµµύρια ευρώ κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά
ταµεία. Με την ίδρυση του ΤΕΚΑ τώρα πριν λίγο καιρό, το Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης µε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, 70 δισεκατοµµύρια ευρώ θα είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο µόνιµο
προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους και οι εργαζόµενοι ξέρουν
τι θα δίνουν, αλλά δεν θα ξέρουν ποτέ τι σύνταξη θα πάρουν.
Τώρα η ακίνητη περιουσία, 1 δισεκατοµµύριο κατά την Κυβέρνηση, πολύ όµως περισσότερα κατά άλλους εκτιµητές, παραχωρείται ακόµη και χωρίς αντάλλαγµα στο µεγάλο κεφάλαιο.
Η πολιτική όλων σας στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα
διαρκές έγκληµα. Είµαστε ενάντια σε οποιαδήποτε ανάθεση του
έργου της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σε εταιρεία συµβούλων και τη µετατροπή σε ανώνυµη εταιρεία, µε στόχο την ένταξή της στο χρηµατιστήριο.
Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συρρίκνωση δοµών και αντικειµένων, όπως και σε οποιαδήποτε κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών, που θα έχει ως αποτέλεσµα την ακόµα δυσκολότερη
πρόσβαση, τον αποκλεισµό από την πρόσβαση, τη δυσχέρεια
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων.
Καµµία απόλυση, παραχώρηση ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ
σε ιδιώτες. Να ξέρουν οι εργαζόµενοι, οι ασφαλισµένοι, ο λαός
µας ότι δεν θα σταµατήσετε την επίθεση στην ασφάλιση. Ετοιµάζει η Κυβέρνηση, εκτός όλων αυτών, νέα µείωση των παροχών
για όλους προς τα κάτω. Ετοιµάζει το έδαφος για την ελαχιστοποίηση έως και κατάργηση των επιδοµάτων, µε την εναρµόνιση
µε την ευρωπαϊκή ασφαλιστική νοµοθεσία για ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και υγείας, µε πρόσχηµα την αύξηση του προσδόκιµου ζωής και τις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΟΟΣΑ, τα εργαλεία για τα οποία είναι περήφανος
ο κ. Χατζηδάκης.
Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε αυτές τις
κατευθύνσεις, όπως εξειδικεύτηκαν µε τον νόµο Λοβέρδου-Κουτρουµάνη το 2010, και τη ρήτρα για την αύξηση του ορίου ηλικίας µε βάση το προσδόκιµο ζωής, θα ανέβουν και πάνω από το
εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας.
Οι συντάξεις είναι ήδη παγωµένες µέχρι 31-12-2022. Οι συντάξεις, ο ιδρώτας µιας ζωής, έχουν γίνει επιδόµατα. Πού θέλετε
να τις πάτε; Ο νόµος Κατρούγκαλου κατάργησε τις κατώτερες
συντάξεις.
Θυµίζουµε, για να µην ξεχνάµε, ότι η κατώτερη σύνταξη πριν
τον νόµο Κατρούγκαλου ήταν 492 ευρώ συν 230 ευρώ το ΕΚΑΣ,
722 ευρώ ήταν η κατώτερη σύνταξη για τον συνταξιούχο. Τη διαχώρισε σε εθνική και ανταποδοτική. Κατάργησε το ΕΚΑΣ και η
εγγύηση του κράτους –λέει- µόνο στην εθνική σύνταξη στα 384
για πάνω από είκοσι χρόνια.
Για την ανταποδοτική, που υπολογίζεται σε όλον τον ασφαλιστικό βίο, έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση από τους λεγόµενους «σοφούς του ασφαλιστικού», τις ορντινάντσες της ιδιωτικής
ασφάλισης, οι οποίοι µιλούν για ένταξη και των ανταποδοτικών
στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, δηλαδή σε αυτό που θα ξέρεις
τι δίνεις, αλλά δεν θα ξέρεις τι θα πάρεις, και θα εξαρτάται από
την απόδοση του τζόγου.
Αποτέλεσµα των επιλογών σας είναι εξακόσιες εβδοµήντα µία
χιλιάδες τετρακόσιοι συνταξιούχοι να παίρνουν σύνταξη έως 500
ευρώ. Ναι, είναι έργο δικό σας. Εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες
συνταξιούχοι να έχουν σύνταξη έως 600 ευρώ. Αυτό κάνατε. Και
ένα εκατοµµύριο εκατόν είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι έως 700
ευρώ.
Είναι, λοιπόν, έργο δικό σας. Η θέση της Κυβέρνησης για
εφαρµογή της ίδιας της ρήτρας Κατρούγκαλου µε την εγκύκλιο
Τσακλόγλου που έχει εκδοθεί για τις συντάξεις χηρείας σε όσους
βγαίνουν σε σύνταξη από την 1η Γενάρη του 2022 θα επιφέρει
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µείωση έως 25%, 270 ευρώ κάτω στις συντάξεις χηρείας. Να καταργήσετε αυτή τη ρύθµιση, να απαλειφθεί η εγκύκλιος. Αυτή
είναι η απαίτηση των συνταξιούχων.
Για τους οµογενείς, ενώ εξαγγείλατε εδώ, σε διάφορα sites και
στην τηλεόραση που µιλήσατε ότι θα φέρνατε τροπολογία για
να διορθώσετε αυτή την αδικία του νόµου Κατρούγκαλου, δεν
είδαµε τίποτα ακόµη.
Εµείς ως ΚΚΕ λέµε ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε διάκριση
που υπάρχει στον νόµο Κατρούγκαλου για τους ασφαλισµένους.
Και προφανώς, επειδή θα ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα
που εµείς έχουµε ζητήσει να αποσυρθεί, λέµε ότι στη συνείδηση
των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων έτσι κι
αλλιώς θα καταδικαστεί. Θα ψηφίσουµε «κατά» και πιστεύουµε
ότι οι αγώνες θα είναι αυτοί που θα ανατρέψουν και αυτόν, αλλά
και τους προηγούµενους νόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης,
η κ. Μαρία Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση
προκλητικά για πρώτη φορά την πρόσληψη µε επιλογή από τριµελή κοµµατική επιτροπή γενικών διευθυντών και διευθυντών και
από τον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις µετακλητών µε τριετή σύµβαση
και δυνατότητα µιας ανανέωσης έξι χρόνια συνολικά, µε επίσης
προκλητικά αυξηµένες αµοιβές από αυτές που ισχύουν στο υπόλοιπο δηµόσιο. Οι αµοιβές των γενικών διευθυντών θα φτάνουν
έως τα 8.134 ευρώ και των διευθυντών έως τα 4.631 ευρώ, πλησιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου
Πάγου.
Πόσοι ακριβώς είναι οι νέοι γενικοί διευθυντές που θα προσλάβετε, κύριε Υπουργέ; Δεν είναι δυνατόν να µην ξέρετε ακόµα.
Σίγουρα υπάρχει πλάνο. Τι προβλέπεται λοιπόν, γιατί πολύ φοβούµαι ότι τελικά θα χρειαστεί να ξεπουληθεί ότι έχουµε και δεν
έχουµε για τις αµοιβές τους;
Το πρώτο κεφάλαιο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου µόνο βελτίωση της απόδοσης δεν φαίνεται να αποφέρει. Και τούτο διότι
εµµένετε στην υποστελέχωση του οργανισµού στο σταθερά µειωµένο αριθµητικά προσωπικό, το οποίο προφανώς και δεν επαρκεί να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες ευθύνες του προς τους
πολίτες και στις µεγάλες απαιτήσεις του οργανισµού.
Έχετε επιδεικτικά αγνοήσει την εθελοντική προσφορά των
πεντακοσίων πτυχιούχων µελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν ήδη δοκιµαστεί επιτυχώς σε απασχόληση στον ΕΦΚΑ και µάλιστα στον τοµέα έκδοσης συντάξεων, η
παρουσία των οποίων θα µπορούσε, αν εσείς θέλατε, και να αποφορτίσει τους ήδη απασχολούµενους υπαλλήλους, τους οποίους
εσείς οι ίδιοι αδίκως υποτιµάτε και παράλληλα, να αποσυµφορήσει τη συσσώρευση εκκρεµοτήτων. Όχι. Εσείς κωφεύετε και
αγνοείτε επιδεικτικά την εθελοντική προσφορά, η οποία είναι και
ανέξοδη σε όφελος του ΕΦΚΑ. Τούτο αποδεικνύει πόσο προσχηµατικό είναι το δήθεν ενδιαφέρον σας για την πρόοδο του ΕΦΚΑ.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 3, που αφορά στους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές, συντελεί στην παράνοµη ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και σηµατοδοτεί την κατάλυση του δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου. Με το
ν.4675/2001 που επικαλείται ο κ. Υπουργός, καταλύετε τη συνταγµατική ισχύ. Δηλαδή, µας λέτε ότι ο νόµος είναι υπεράνω του
Συντάγµατος. Με πρόσχηµα την πανδηµία εδώ και δύο χρόνια
έχετε καταστρατηγήσει αναφαίρετα δικαιώµατα των πολιτών.
Πρώτη φορά εισάγεται η ρύθµιση για εµπλοκή ιδιωτών στην ίδια
τη διοικητική ιεραρχία του φορέα.
Επίσης, δηµιουργείται µια τεράστια µισθολογική ψαλίδα ανάµεσα στη βαθµίδα του νέου τύπου γενικών διευθυντών και διευθυντών οι οποίοι θα αποζηµιώνονται αδρά µε τεράστιους
µισθούς και των υπολοίπων προϊσταµένων τµηµάτων αλλά και
λοιπών υπαλλήλων, οι οποίοι θα συνεχίζουν να αποζηµιώνονται
µε τα οριζόµενα του ενιαίου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτή η τεράστια µισθολογική διαφορά που δηµιουργείται
εγκυµονεί κινδύνους ως προς τη συνοχή και την οµαλή συνεργασία των ανώτατων διευθυντικών στελεχών µε το υπόλοιπο στε-
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λεχιακό δυναµικό του φορέα.
Το παράδοξο είναι ότι το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η επιλογή
ιδιωτών έχει να προσφέρει στη λειτουργία του αφού θα µεταγγίσει εµπειρία καλών πρακτικών. Και ερωτώ: Αν πρόκειται για
καλές πρακτικές, γιατί δεν επιµορφώνετε τα ήδη υπάρχοντα στελέχη που κατέχουν µάλιστα περισσότερα τυπικά προσόντα σε
σχέση µε τους ιδιώτες που επιθυµείτε να τοποθετήσετε; Επιπλέον, πόσο καινοτόµες µπορεί να είναι αυτές οι καλές πρακτικές που η εκπαίδευσή τους θα χρειαστεί έξι ολόκληρα χρόνια;
Αναµφίβολα ο ΕΦΚΑ χρειάζεται εξυγίανση, αναβάθµιση, στελέχωση µε περισσότερο µόνιµο προσωπικό, που όµως πρέπει να
είναι εξειδικευµένο για να είναι και παραγωγικό. Πώς θα καλυφθούν τα κενά των χιλίων εκατό εργαζοµένων που έφυγαν από
τον ΕΦΚΑ; Αυτό δεν αποτελεί παράγοντα για κακή λειτουργία και
καθυστερήσεις;
Παρά το δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ, στο οποίο αναφέρθηκε χθες
ο Υπουργός και κάνει λόγο για τους τετρακόσιους πενήντα οκτώ
πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές, πείτε µας γιατί αποκλείστηκαν τα εξακόσια ογδόντα άτοµα µε τεχνογνωσία και πιστοποίηση στον ΕΦΚΑ, τα οποία εξέδιδαν ήδη συντάξεις; Γιατί
δεν ανανεώθηκε σε αυτούς η σύµβαση προκειµένου να προσφέρουν στην υπηρεσία και να έχουν σήµερα ικανοποιήσει κατά το
µέγιστο βαθµό τις εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης; Γιατί δεν
προτιµήθηκαν, κύριε Υπουργέ;
Πρέπει να προβείτε τώρα σε µόνιµες προσλήψεις, αντίστοιχες
του συνολικού ποσού που ανέρχονται οι αµοιβές των ηµετέρων
σας για την εξαετή θητεία τους, προσλήψεις µόνιµες και στοχευµένες κατόπιν γραπτού διαγωνισµού µε άτοµα µε εµπειρία, προσόντα και συναφείς σπουδές. Σε βάθος χρόνου θα στοιχίσουν
λιγότερο και θα είναι πιο αποδοτικές σε σχέση µε τους παχυλούς
µισθούς των προσωρινών εξωτερικών «γαλάζιων» συνεργατών
σας.
Στο άρθρο 5, που αφορά στη διοίκηση, χωρίς καµµία αξιοκρατία ο κ. Χατζηδάκης θα τοποθετήσει ως διοικητή άτοµο της αρεσκείας του µε σκοπό την εξυπηρέτηση συµφερόντων, σύµφωνα
µε τη γραµµή της Κυβέρνησης, µε απώτερο σκοπό την ανταπόδοση σε επερχόµενες εκλογές. Κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι
εσείς κάνετε τα ίδια. Προφανώς είστε ίδιοι.
Απώτερος σας στόχος, όπως και γενικότερα στόχος για τη λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου, είναι όχι µόνο να ιδιωτικοποιήσει, αλλά και να προσδώσει επιχειρηµατική δράση και
χαρακτήρα στα ασφαλιστικά ταµεία, εν προκειµένω στον ΕΦΚΑ,
έτσι ώστε να αλλάξει το σύστηµα προµηθειών το οποίο θα προβλέπει εξαιρέσεις από τις διαδικασίες του σχετικού νόµου για
την ανάθεση των έργων και υπηρεσιών εκτός του οργανισµού,
σε ιδιωτικές εταιρείες.
Επιπλέον νοµοθετείται για ακόµα µια φορά η παρέκκλιση από
τις προβλεπόµενες διαδικασίες για όλο το δηµόσιο από την κείµενη νοµοθεσία για τις δηµόσιες προµήθειες, οι οποίες θα γίνονται σύµφωνα µε κανονισµό έργων προµηθειών που θα εγκρίνει ο
ίδιος ως φορέας. Καλείστε, κύριοι της Κυβέρνησης, να αιτιολογήσετε τη συστηµατική επιλογή σας για παράκαµψη των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων προµηθειών, καθώς επίσης και σε
ποιο σηµείο θεωρείτε τις κείµενες διατάξεις ακατάλληλες ή ανεπαρκείς.
Επίσης, για ποιον λόγο µέσα στο πλήθος των νοµοθετηµάτων
τα οποία έχετε µέχρι τώρα εισάγει προς επεξεργασία και ψήφιση
δεν έχετε φέρει ούτε ένα νοµοσχέδιο το οποίο να εκσυγχρονίζει
να βελτιώνει τις κείµενες διατάξεις από τις οποίες συστηµατικά
παρεκκλίνετε διότι τις θεωρείτε προφανώς ακατάλληλες. Όλα
αυτά δηµιουργούν την εντύπωση ότι θυσιάζεται συστηµατικά το
κοινό όφελος προς ικανοποίηση του ιδιωτικού.
Στο άρθρο 9, που αφορά στην πειθαρχική διαδικασία, έχουµε
την πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας που απαιτεί το
άρθρο 4, παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος. Επιπρόσθετα
το άρθρο 103 του Συντάγµατος δεν επιτρέπει ουδεµία εξαίρεση
ή απόκλιση από τον υπαλληλικό κώδικα ως προς τα πειθαρχικά
όργανα και τη σχετική πειθαρχική διαδικασία. Οπότε, στο εν
λόγω άρθρο προδήλως παραβιάζεται η συνταγµατική νοµιµότητα.
Ταυτόχρονα, γεννάται και ζήτηµα ηθικής τάξεως, καθώς το
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ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι: Γιατί να εξαιρούνται µόνο οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ από τα όσα ισχύουν σύµφωνα µε τον υπαλληλικό κώδικα για όλο το υπόλοιπο στελεχιακό δυναµικό της
δηµόσιας διοίκησης; Μήπως µας προετοιµάζετε και για εκεί αλλαγές και το παρόν νοµοσχέδιο είναι µια πρώτη γεύση για το τι
θα ακολουθήσει; Η συγκεκριµένη ρύθµιση περισσότερο στοχεύει
στη δηµιουργία εντυπώσεων και στην κοινωνική στοχοποίηση
των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.
Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο προβλέπεται η δηµιουργία
εταιρείας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού Ακίνητης Περιουσίας αξίας εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ξεπούληµα. Παρά το
γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί αποκλειστικό µέτοχο της εταιρείας,
καθώς και µοναδικό ιδιοκτήτη των υπό διαχείριση και αξιοποίηση
ακινήτων, δεν θα έχει καµµία δυνατότητα παρέµβασης ή ελέγχου
των αποφάσεων του Δ.Σ. της, το οποίο θα διοριστεί απευθείας
από τον Υπουργό µε προκλητικά υψηλές αµοιβές, ενώ ο Έλληνας πεινάει στην κυριολεξία. Πού ακούστηκε, κύριοι, ο ιδιοκτήτης
ακίνητης περιουσίας δεν θα έχει κανέναν απολύτως λόγο στη
διαχείρισή της, δεν θα µπορεί να παρέµβει για να αποτρέψει εκποίηση ή παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος, δεν θα µπορεί αν
κρίνει να παύσει τον διαχειριστή.
Επί του άρθρου 11 αποστολή και σκοπός, επισηµαίνουµε ότι
η οικονοµική κρίση επέφερε την ερηµοποίηση του εµπορικού
κέντρου των Αθηνών και κατά συνέπεια την απαξίωση των ακινήτων µε απώλειες περί τα 400 εκατοµµύρια ευρώ, καθώς επίσης
και απώλειες θέσεων εργασίας οι οποίες ανέρχονται σε δεκαέξι
χιλιάδες.
Η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ αποτελείται από χιλιάδες ακίνητα και η αξία της αποτιµάται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ. Ας σηµειωθεί πως µόνο στην Αθήνα έχει στην κυριότητά
του περί τα διακόσια ακίνητα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ακίνητα
όπως αυτό επί της Εγνατίας 111 και εκατοντάδες άλλων ακινήτων. Ελάχιστα από αυτά είναι αξιοποιηµένα, ενώ τα περισσότερα
εξ αυτών έχουν αφεθεί τελείως στην τύχη τους κι έχουν καταστεί
εντελώς ακατάλληλα λόγω εγκατάλειψης.
Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη γι’ αυτή τη φοβερή απαξίωση
και αποµείωση της αξίας των ακινήτων; Αν είχαν αξιοποιηθεί θα
µπορούσαν να έχουν αποδώσει έσοδα εκατοµµυρίων ευρώ τόσο
στον ίδιο τον ΕΦΚΑ όσο και στο ελληνικό δηµόσιο µέσω των
φόρων;
Αλήθεια, πώς εξελίσσεται η αξιοποίηση της οικίας της Μαρίας
Κάλλας, πρώην Βίλα Σκαραµαγκά; Το µίσθωσε η Ακαδηµία Λυρικής Τέχνης για τριάντα χρόνια µε τον όρο να το αναπαλαιώσει.
Εκδόθηκαν οι απαιτούµενες άδειες από την πολεοδοµία. Ξεκίνησαν οι εργασίες οι οποίες αναµένονταν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020; Δέον να σηµειωθεί ότι από το έτος 1999 έως το
2020, πλέον των είκοσι ετών και µάλιστα σε περίοδο προ κρίσης,
επί ολυµπιακών αγώνων, το ιστορικό ακίνητο ήταν άντρο τοξικοµανών, απολύτως εγκαταλελειµµένο και επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια.
Όσον αφορά δε στα διατηρητέα κτήρια του κέντρου της Αθήνας, περίπου δεκαοκτώ, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας κατά
την πρώτη περίοδο των µνηµονίων είχε κρίνει ασύµφορη οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισής τους, λόγω της υποβάθµισης της
ευρύτερης περιοχής του κέντρου. Ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζει ότι από το έτος 1989 έως το έτος 2010 τα κτήρια τα οποία
είχαν κριθεί ιστορικά διατηρητέα µνηµεία νεότερων χρόνων αφέθηκαν σε τέτοια απαξίωση.
Γιατί επιτρέψατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ
- ΠΑΣΟΚ να απαξιωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η πολιτιστική µας
κληρονοµιά; Γιατί αφήσατε να ρηµάξουν κτήρια-διαµάντια από
σεισµούς, πυρκαγιές, καταφύγιο καταληψιών και τοξικοµανών;
Γιατί δεν διατηρήσατε ζωντανή την κληρονοµιά αυτή ως αναπόσπαστο µέρος της ιστορίας µας και επιτρέψτε την πολιτιστική αισθητική, αλλά και οικονοµική της απαξίωση;
Όπως πολύ καλά αντιλαµβανόµαστε όλοι, τα έσοδα τα οποία
θα µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί από την αξιοποίηση δεκαετιών αυτών των ακινήτων θα µπορούσαν να έχουν ελαφρύνει
τόσο τους νυν εργαζοµένους, ιδιαίτερα τους νέους ασφαλισµένους, οι οποίοι αναλαµβάνουν υπέρογκα βάρη εξαιτίας των
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κακών πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων, όσο και
τους συνταξιούχους οι οποίοι υπέστησαν φοβερές µειώσεις στις
συντάξιµες αποδοχές τους κατά την περίοδο των µνηµονίων.
Ειδικά για τους συνταξιούχους και δη τους χαµηλοσυνταξιούχους, επιβάλλατε πρόστιµο 100 ευρώ σε κάθε ανεµβολίαστο
δήθεν για να τους σώσετε τη ζωή τη στιγµή που τους πεθαίνετε
από την πείνα. Και να σκεφθεί κανείς ότι στην αρχή της πανδηµίας το µέληµά σας ήταν η προστασία του παππού και της γιαγιάς. Πόση υποκρισία! Τι κάνατε για να τους δώσετε ξανά την
αξιοπρέπεια που τους στερήσατε µε τις απανωτές περικοπές;
Για αυτό δεν τους πείθετε.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο τελευταίο, ερωτάσθε: Σχετικά µε
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ και την αναµενόµενη, κατά τα λεγόµενά σας, υψηλή απόδοση τους, προτίθεστε να αποδώσετε έστω µέρος των εσόδων στους µισθωτούς
και τους συνταξιούχους οι οποίοι υπέστησαν εξωπραγµατικές
µειώσεις αποδοχών λόγω των µνηµονίων; Προτίθεστε να συµµορφωθείτε µε την υπ’ αριθµόν 231/2018 του ΣτΕ, µε την οποία
ορίζεται η επαναφορά των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ στα
προ του 2012 επίπεδα; Τους γιατρούς του ΕΣΥ τους θυµάστε στα
δύσκολα, τότε που δεν υπάρχει ο ελιτιστικός ιδιωτικός τοµέας.
Μόλις, όµως, βγείτε από τη δύσκολη θέση ή δεν συµµορφωθούν
µε τις εντολές σας, τότε τους βάζετε σε αναστολή. Ντροπή!
Προχωρώντας στο άρθρο 15, «Διοικητικό Συµβούλιο», όχι
µόνο δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για κοινωνική πλειοψηφία
ως προς τη σύνθεσή του, αλλά και παντελής απουσία στοιχειώδους εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων, εργαζοµένων,
εργοδοτών, συνταξιούχων.
Επίσης, επιβάλλετε να υπάρχει και λογοδοσία για τα πεπραγµένα του διευθύνοντος συµβούλου, αλλά και όλων αυτών που θα
ασκούν τη διοίκηση προς εκείνους που µε τις εισφορές τους
έχουν δηµιουργήσει τη συγκεκριµένη ακίνητη περιουσία του
φορέα.
Αποκλειστικός µέτοχος είναι ο e-ΕΦΚΑ, την ακίνητη περιουσία
του οποίου θα διαχειρίζεται, ουσιαστικά, ανεξέλεγκτα ένας πολύ
µικρός αριθµός ανθρώπων, οι οποίοι όταν και εάν κληθούν να λογοδοτήσουν κάποια στιγµή για τα πεπραγµένα τους, θα είναι
αποκλειστικά και µόνο προς τον Υπουργό Εργασίας, που, όµως,
δεν ασκεί ιεραρχική διοίκηση επί του νοµικού προσώπου, που
είναι ο e-ΕΦΚΑ, αλλά απλή εποπτεία.
Περί της συστάσεως Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών, ένα µεγάλο µέρος των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου -άρθρα 7, 8 και 9αναλώνονται στο να δηµιουργηθεί ένα εξωθεσµικό αστυνοµοκρατούµενο πλαίσιο ελέγχου, χαρακτηρίζοντας τους υπαλλήλους του φορέα κακοδιαχειριστές. Αυτό διαφαίνεται και από τις
δηµόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας για τον αριθµό
των εκκρεµών υποθέσεων που υπάρχουν στο πειθαρχικό συµβούλιο του φορέα µας.
Η παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία ως προς τις διαδικασίες ελέγχου, προσπαθεί να τραβήξει το βλέµµα της κοινής
γνώµης από το ζήτηµα της παραχώρησης της ακίνητης περιουσίας του φορέα στα χέρια κάποιων δικών σας ευνοµούµενων,
που σε αντίθεση µε τους υπαλλήλους του φορέα που ελέγχονται,
αυτοί θα είναι παντελώς ανεξέλεγκτοι. Το µετοχικό ποσοστό του
e-ΕΦΚΑ στην ανώνυµη εταιρεία υπάρχει περίπτωση να αλλάξει
στο µέλλον; Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι θα παραµείνει το
100%; Εάν ανατραπεί η µετοχική σύνθεση της εταιρείας, αυτοµάτως δεν γεννάται και το ζήτηµα ως προς το ποιος θα διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ;
Επιπλέον, τι θα γίνει µε τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, αλλά και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι µετακινούνται στην υπό σύσταση ανώνυµη εταιρεία; Από τη µία αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 «µετακίνηση προσωπικού ή µεταφορά ή απόσπαση
προσωπικού από τον e-ΕΦΚΑ στην υπό σύσταση εταιρεία», από
την άλλη, όµως, αυτό θα συµβαίνει µόνο σε όσους υπαλλήλους
εργάζονται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ανεξάρτητα από την εργασιακή τους φύση, όλοι οι υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ χρειάζεται να διασφαλίσουν την εργασία τους, κάτι το
οποίο πρέπει να δροµολογηθεί και γραπτώς για να απαλειφθούν
τυχόν φοβίες που έχουν δηµιουργηθεί, κύριε Υπουργέ.
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Τέλος, ποια η συνάφεια µε τις ανάγκες του ΕΦΚΑ των αποσπασµένων από ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΤΕ που θεσµοθετείτε µε το άρθρο
26 του παρόντος;
Επιλογικά, κύριοι, η Κυβέρνηση µε ένα υλικοτεχνικό νοµοσχέδιο αποδεικνύει για ακόµα µια φορά ότι είναι εκτός τόπου και
χρόνου καθώς ιδρύει επενδυτικές εταιρείες, παίζοντας µε τα
λεφτά του ελληνικού λαού. Η περιουσία αυτή των ταµείων που
είναι εγγύηση για τις συντάξεις, δεν µπορεί να µπει στο χρηµατιστηριακό τζόγο, δεν µπορεί να δοθεί σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Οφείλετε να αποσύρετε άµεσα το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Η Ελληνική Λύση το καταδικάζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Αθανασίου.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, η κ.
Μαρία Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δούµε λίγο
την τρέχουσα επικαιρότητα. Οι µισθοί των πολιτών αυτή τη
στιγµή είναι στα τάρταρα. Σήµερα, όµως, οι τιµές έχουν πάει στα
ουράνια: ενέργεια, ενοίκια, βασικά αγαθά. Και ποιες είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης; Η Κυβέρνηση έρχεται µε αυτό το
νοµοσχέδιο για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελειώνοντας τον, ξεπουλώντας την περιουσία του και βάζοντας
κοµµατικούς εγκάθετους µε οκτώ χιλιάρικα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Ο κόσµος εδώ και πάρα πολύ καιρό, λόγω του χρηµατιστηρίου
ενέργειας, λόγω της προηγούµενης κυβέρνησης που συνεχίστηκε µε την επόµενη που είναι η Νέα Δηµοκρατία, δεν µπορεί
να πληρώσει τη ΔΕΗ. Τι ζητάτε από εµάς; Ζητάτε από το ΜέΡΑ25
και από ολόκληρη την Αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τα golden
boys σας που είναι µε οκτώ χιλιάρικα και ο βασικός µισθός στην
Ελλάδα είναι στα 650 ευρώ. Υπάρχουν παιδιά στην ηλικία µου,
που κάνουν και δύο και τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθουν
στους λογαριασµούς, που δεν µπορούν να πληρώσουν ενοίκιο,
δεν µπορούν να πληρώσουν τα βασικά αγαθά. Και έχουµε και
Υπουργούς που ειρωνεύονται και έχουµε κι άλλους Υπουργούς,
που είναι ο αρµόδιος, ο οποίος έχει άποψη για την τεµπελιά στο
ΕΦΚΑ, για τους ανθρώπους, για τους υπαλλήλους, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ του. Αν είναι δυνατόν!
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όµως, τώρα, που αποτελεί την
ολοκλήρωση για εµάς της κυβερνητικής επίθεσης στην κοινωνική
ασφάλιση, για να το ξεπουλήσετε, όπως είπα, στους ιδιώτες.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που τέθηκε σε κίνηση από την πρώτη
µέρα της «Μητσοτάκης Α.Ε.». Μετά την ιδιωτικοποίηση, το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα της επικουρικής ασφάλισης, η επόµενη
φέτα στο σαλάµι της κοινωνικής ασφάλισης είναι το ρεσάλτο
στον ΕΦΚΑ, δηλαδή στον υδροκέφαλο Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον περιβόητο «νόµο Κατρούγκαλου» υπακούοντας τότε τις επιταγές των δανειστών και
της εγχώριας ολιγαρχίας.
Το ρεσάλτο που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται σε δύο επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο είναι στη διοίκηση του ΕΦΚΑ. Όλες αυτές
οι διευθυντικές θέσεις θα διορίζονται από ποιον; Από τον
Υπουργό.
Το δεύτερο επίπεδο είναι στην ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ,
την οποία θα µπορούν να ξεκοκκαλίσουν τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ως προς το πρώτο επίπεδο: Ήδη το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου παραδίδει τις διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ στους ιδιώτες, καθώς υποψήφιοι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών και
των διευθυντών θα µπορούν να είναι πλέον και ιδιώτες. Η επιλογή
τους γίνεται από τριµελή επιτροπή που συνίσταται στον ΕΦΚΑ
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ουσιαστικά εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι είναι παράνοµο. Επίσης, η
επιλογή θα γίνεται και χωρίς τη συµµετοχή του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων.
Σαν να µην έφτανε, όµως, αυτό, προβλέπονται και προκλητικά
αυξηµένες αποδοχές στη διοίκηση άνω των 8.000 ευρώ -συγκε-
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κριµένα, όµως, δεν είναι 8.000, είναι 8.134,56. Δεν τους έφταναν
οι 8.000, θέλουν και τα 100 ευρώ- στους γενικούς διευθυντές,
στο διοικητή του ΕΦΚΑ, στον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών κ.ο.κ., σύµφωνα µε το άρθρο 27. Ιδιώτες σε θέσεις ευθύνης δεν θα ελέγχονται πειθαρχικά, καθώς δεν θα
εµπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν τους δηµοσίους υπαλλήλους. Και µετά µας λέτε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι σκάνδαλο. Απολαµβάνουν, δηλαδή, µια ιδιότυπη ασυλία.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου εισάγει ιδιώτες
στην ίδια διοικητική ιεραρχία του φορέα. Πρόκειται για ένα γεγονός πρωτοφανές, για ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Και, µάλιστα, στον ευαίσθητο τοµέα - φορέα της κοινωνικής
ασφάλισης είναι δυνατόν να παύονται γενικοί διευθυντές και διευθυντές χωρίς την αναγκαία κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Δηλαδή ό,τι θέλετε κάνετε. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται
άρδην το εργασιακό καθεστώς των γενικών διευθυντών και των
διευθυντών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι
εξοµοιώνονται πλέον µε µετακλητούς υπαλλήλους µε τριετή θητεία, η οποία θα µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά, δηλαδή
µέχρι και έξι έτη.
Προς την αντισυνταγµατικότητα που καταθέσαµε και τοποθετήθηκε η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος, η κ. Μπακαδήµα,
το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου κρίνεται αντισυνταγµατικό καθώς
παραβιάζει τον ν.2190/1999, ο οποίος είναι εκτελεστικός νόµος
και προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 103 του Συντάγµατος. Αυτά που προβλέπει το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου,
είναι στην ουσία προσλήψεις που παρακάµπτουν τον ΑΣΕΠ και
άρα -όπως είπα προηγουµένως- είναι παράνοµες. Οι προσλήψεις
µετακλητών υπαλλήλων κατά το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου διαφεύγουν του ελέγχου και της εποπτείας του ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου παραβιάζουν το ίδιο το Σύνταγµα.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι αυτές οι στρατιές µετακλητών
υπαλλήλων θα είναι απόλυτα εξαρτηµένες από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, σήµερα από τη Νέα Δηµοκρατία, µεθαύριο, θα
δούµε από ποιον. Θα λαµβάνουν δηλαδή από τους κοµµατικούς
στρατούς συγκεκριµένα που έχει φτιάξει H Νέα Δηµοκρατία ή
της όποιας άλλης κυβερνώσας παράταξης. Η ανώτατη πολιτική
ιεραρχία του ΕΦΚΑ θα είναι έτσι πλήρως κοµµατοκρατούµενη,
θα παραβιάζει τη συνέχεια του κράτους, που είναι χαρακτηριστικό κάθε ευνοµούµενης πολιτείας.
Το νοµοσχέδιο δηλαδή που φέρνετε πλήττει τον θεσµικό πολιτισµό της Ελλάδας, την κατατάσσει στα αυταρχικά και νοµικώς
υπανάπτυκτα καθεστώτα. Διαστρέφετε δηλαδή τη βαθύτερη
ουσία της δηµοκρατίας παραβιάζετε τα άρθρα 29, 3, 56 και 57
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα οποία διασφαλίζουν την
κοµµατική ουδετερότητα της δηµόσιας διοίκησης και των στελεχών της. Μας επιστρέφετε όχι δεκαετίες πίσω, αλλά αιώνες πίσω
µας, όταν οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν µόνιµοι αλλά εξαρτώµενοι από τα κόµµατα. Η ανώτατη υπαλληλία του ΕΦΚΑ είναι
στην ουσία µετακλητοί υπάλληλοι του επιτελικού κράτους της
Νέας Δηµοκρατίας.
Το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου αποτελεί και µια κατάφωρη προσβολή προς τους τωρινούς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι εργάζονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Δεν έχουν toner, δεν έχουν
σωστούς υπολογιστές. Φανταστείτε έχουν υπολογιστές του ’99.
Πηγαινοέρχονται στους ορόφους για να πάρουν ένα χαρτί. Για
να καταλάβουµε πως έχουν αφήσει όλες αυτές οι κυβερνήσεις
τον ΕΦΚΑ εδώ και δώδεκα χρόνια µε τα µνηµόνια που ψήφισαν.
Με το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου τα υπηρεσιακά συµβούλια δεν
έχουν ουσιαστικά λόγο ύπαρξης. Γιατί δεν θα λαµβάνει αποφάσεις πλέον το υπηρεσιακό συµβούλιο, αλλά το διοικητικό συµβούλιο του e-ΕΦΚΑ ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του
άρθρου 3 παράγραφος 5. Και βέβαια σκεφτείτε µόνο το χάος
που θα προκύψει από τις δικαστικές διεκδικήσεις των θιγόµενων
γενικών διευθυντών και διευθυντών, οι οποίοι ενδεχοµένως θα
σταµατήσουν. Τι νοµιµότητα δηλαδή θα έχουν οι διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται από µετακλητούς υπαλλήλους; Σίγουρα
θα δηµιουργηθεί χάος από τις εύλογες ενστάσεις των ανθρώπων
αυτών. Η διαδικασία επιλογής των µετακλητών υπαλλήλων δεν
έχει αξιοκρατικό πλαίσιο. Με λίγα λόγια ο ΕΦΚΑ θα φορτωθεί µε
κοµµατανθρώπους σε θέσεις κλειδιά οι οποίοι ως µόνη αριστεία
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θα διαθέτουν τον κοµµατικό τους σωλήνα.
Το άρθρο 4 δίνει στον διοικητή τη δυνατότητα για ακόµα µια
θέση συµβούλου, τροποποιώντας και τις σχετικές διατάξεις του
νόµου Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαµβάνεται κανείς πως
πλέον δηµιουργείται ένα καθαρά κοµµατικό κράτος, δίνοντας τη
δυνατότητα στελέχωσης του οργανισµού µε ηµέτερους και κοµµατικούς εγκάθετους.
Επιπλέον δίνονται όλο και περισσότερες εξουσίες στη διοίκηση. Το άρθρο 6 προβλέπει πως η ανάθεση και η εκτέλεση των
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του ΕΦΚΑ θα γίνεται κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία για την ανάθεση, για την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, µετατρέποντας
έτσι σε κανόνα αυτό που ως τώρα θεωρούνταν η εξαίρεση. Πρόκειται δηλαδή για τη νοµοθέτηση της αδιαφάνειας για τη σύναψη
συµβάσεων. Φανταστείτε τι πάρτι θα γίνει!
Ως προς το δεύτερο επίπεδο τώρα. Με τα άρθρα 10 ως 19
ιδρύεται ήδη µια διαβόητη µονοπρόσωπη ανώνυµη εταιρεία Α.Ε.,
«Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)». Η εταιρεία αυτή θα διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, λειτουργώντας πλήρως
και µε αγοραία κίνητρα τόσο καταστατικά όσο και ως πρακτική.
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 το διοικητικό συµβούλιο θα διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εν προκειµένω του Κωστή Χατζηδάκη. Η εταιρεία αυτή θα
ελέγχεται δηλαδή εσωτερικά για το αν κάνει µε τρόπο κοινωνικά
ωφέλιµο και νόµιµα τη δουλειά της σύµφωνα µε το άρθρο 16,
ενώ για το προσωπικό της θα υπάρχει και τυχόν συνέντευξη,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 18.
Χρειάζεται δηλαδή να υπενθυµίσουµε ότι ο ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσή του πληθώρα ακινήτων µεγάλης αξίας, ξενοδοχεία, κτήρια
γραφείων καταστηµάτων και λοιπά. Η µητρική δηλαδή «Μητσοτάκης Α.Ε.» φτιάχνει µια θυγατρική «Μητσοτάκης Α.Ε.». Θα διορίζει εκεί το διοικητικό της συµβούλιο και το προσωπικό της.
Δηλαδή Μητσοτάκης κερνάει, Μητσοτάκης πίνει. Θα δίνει στο διοικητικό συµβούλιο πληρεξούσιο για αγοραπωλησίες, εκµισθώσεις ή και δωρεάν παραχωρήσεις της τεράστιας ακίνητης
περιουσίας του ΕΦΚΑ.
Όπως µας έχουν ενηµερώσει τουλάχιστον -δεν είµαι απόλυτα
σίγουρη γι’ αυτό- µετά την Εκκλησία ο ΕΦΚΑ έχει την µεγαλύτερη
περιουσία, η οποία φτάνει µέχρι 1 δις και τετρακόσια ακίνητα.
Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα τροµερό παράθυρο για µίζες. Θα παρέχει ταυτόχρονα και το προνόµιο του αυτοελέγχου. Δηλαδή ό,τι
γίνεται στην ανώνυµη εταιρεία αυτή, µένει στην ανώνυµη εταιρεία. Δηλαδή θα µείνει µεταξύ σας.
Ποιος είναι λοιπόν ο πραγµατικός σκοπός αυτής της ανώνυµης
εταιρείας; Η απάντηση είναι απλή. Το ξεκοκάλισµα της ακίνητης
περιουσίας του ΕΦΚΑ, η κερδοσκοπία της ολιγαρχίας και της
«Μητσοτάκης Α.Ε.» πάνω σε αυτή.
Χρειάζεται πάντως εδώ να δούµε το ιστορικό της διάλυσης της
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς το νοµοσχέδιο αυτό δεν έρχεται
στο κενό. Η µέθοδος που επιστρατεύει η Κυβέρνηση όταν στοχεύει στο ξεπούληµα περιουσίας είναι ξεκάθαρη. Ξεκινά πάντα
µε µια επιχείρηση απαξίωσης αυτού που πρόκειται να εκποιηθεί.
Ξεκινάει να συκοφαντεί πρώτα τους εργαζόµενους, την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Η απαξίωση
αυτή είναι και επικοινωνιακή αλλά και ουσιαστική, στερώντας συνειδητά από τις υπηρεσίες τους τους απαραίτητους πόρους για
να µην µπορούν να αντεπεξέλθουν στο έργο τους, ώστε µετά η
είσοδος των ιδιωτών να φαντάζει ως µοναδική λύση που θα µπορούσε να υπάρχει.
Αντίστοιχα και στην περίπτωση του ΕΦΚΑ η Κυβέρνηση και ο
κ. Χατζηδάκης εκµεταλλεύτηκαν το διαχρονικό πρόβληµα της
εξαιρετικά αργής έκδοσης συντάξεων. Αυτό το πρόβληµα
υπήρχε χρόνια, αλλά εντάθηκε, όντως, δραµατικά τα τελευταία
χρόνια µε την εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών τόσο µε την
υποστελέχωση του ίδιου του οργανισµού, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις, που δεν καλύφθηκαν µε νέες προσλήψεις, όσο και µε την
άναρχη, αναποτελεσµατική και εν τέλει καταστροφική ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων καθαυτή.
Σε συνδυασµό µε τον νόµο που εισάγει το κεφαλαιοποιητικό
σύστηµα, δηλαδή η επικουρική ασφάλιση, η διάλυση της κοινω-

7817

νικής ασφάλισης είναι πλήρης. Με πρόσχηµα δηλαδή την αργή
έκδοση συντάξεων ο κ. Χατζηδάκης επιδόθηκε σε ένα µπαράζ
συκοφάντησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Τους κατηγόρησε για
ανικανότητα –ακούστε!- τεµπελιά, ό,τι µπορεί να φανταστεί άνθρωπος έχει πει για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Επέρριψε δηλαδή στους υπαλλήλους τις ευθύνες για την κακή κατάσταση
που επικρατεί για τους λόγους που αναφέραµε. Προέβη δηλαδή
σε απειλές, σε µεταθέσεις σε όσους δεν πιάνουν συγκεκριµένους
στόχους, κόβοντας παράλληλα ακόµη και άδειες, που υποτίθεται
ότι το κάνει για να προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες.
Η επόµενη κίνηση βέβαια µετά την επίρριψη ευθυνών στους
ίδιους τους υπαλλήλους ήταν η τοποθέτηση πρότζεκτ µάνατζερ
του ΕΦΚΑ, δηλαδή αξιοποίηση ιδιωτών λογιστών και δικηγόρων
στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής αντίληψης της Κυβέρνησης που
θέλει το δηµόσιο εντελώς αναποτελεσµατικό. Αλλά γνωρίζαµε
εξαρχής ποια είναι η τοποθέτησή σας. Το αποτέλεσµα ήταν ένα
σίγουρο φιάσκο µε τους ιδιώτες λογιστές –ακούστε- και δικηγόρους να σπάνε το ένα αρνητικό ρεκόρ µετά το άλλο. Ολοκλήρωσαν µόλις οκτώ υποθέσεις από το προηγούµενο έτος. Και βέβαια
το αποτέλεσµα αυτό ότι η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ καθίσταται βορά στα αρπακτικά της «Μητσοτάκης Α.Ε.», το ξέραµε.
Αλλά στο τρίτο κεφάλαιο στα άρθρα 10 ως 19 εµπεριέχονται
και πιο προβεβληµένες αλλαγές που φέρνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και αφορούν στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Πρόκειται δηλαδή για την πλέον προκλητική διάταξη του νοµοσχεδίου, καθώς
αξιοποιεί δήθεν την τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ µε εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, µε µόνη υπερασπιστική γραµµή
για την αναγκαιότητα αυτή από την Κυβέρνηση τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της για την ανωτερότητά της αγοράς για τα
πάντα.
Σύµφωνα όµως µε εκτιµήσεις -όπως είπα και προηγουµένωςέχει τετρακόσια ακίνητα αξίας 1 δισεκατοµµυρίου. Ο λόγος είναι
ασφαλώς ότι οι κατασχέσεις για οφειλές εισφορών δεν αναµένεται να µειωθούν εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην
οικονοµία εδώ και µια δεκαετία. Μην τα ξαναλέµε, το µνηµόνιο
εννοούµε. Πολλά από αυτά τα ακίνητα αποτελούν εξαιρετικά «φιλέτα» και άρα µια υπέροχη ευκαιρία για τους φίλους της Κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 το καταστατικό της εταιρείας εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού, ενώ η εταιρεία αναφέρεται γενικά πώς λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του ν.3429/
2005 για την οργάνωση και λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών.
Επιπλέον -όπως ρητά αναφέρεται- στο µέτρο που κριθεί ότι
αποτελεί φορέα γενικής κυβέρνησης, οι διατάξεις του
ν.4274/2014 αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών εφαρµόζονται µόνο µερικώς.
Η εταιρεία εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ παντού λειτουργώντας αντ’
αυτού και επιπλέον δικαιούται και αµοιβής, η οποία καθορίζεται
µε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και του eΕΦΚΑ. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ θα πληρώνει αµοιβή για την αναίρεση
και την καταστροφή του.
Επιπλέον, για να λυθούν τα χέρια της εταιρείας και των διοικούντων, που θα εκµεταλλεύονται την περιουσία του ΕΦΚΑ, η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ
εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του π.δ.715/1979. Και εν τέλει,
η εταιρεία εµπνεύσεως του κ. Χατζηδάκη εξαιρείται από το σύνολο σχεδόν της υπάρχουσας νοµοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο
12.
Σε ποιο άραγε νοµικό καθεστώς θα υπάγεται η συγκεκριµένη
εταιρεία και από πού και µε ποιον τρόπο θα ασκείται ο οποιοσδήποτε έλεγχος στα πεπραγµένα της; Το άρθρο 14, που αφορά
τον κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας, ουσιαστικά µας λέει
πως η λειτουργία αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν υπάγεται σε κανένα κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο
15 είναι η επιτοµή του κοµµατικού κράτους, καθώς προβλέπει το
διορισµό του διοικητικού συµβουλίου, µε όσες υπερεξουσίες είδαµε πιο πάνω, µε µια απλή υπουργική απόφαση. Καλοφάγωτα.
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Τι να πω; Γενικά, ο κανονισµός λειτουργίας της εταιρείας χαρακτηρίζεται από πλήρη αδιαφάνεια, έλλειψη ελέγχου και γενικόλογες διατυπώσεις, που υποτίθεται πως διασφαλίζουν τη νόµιµη
λειτουργία της.
Κατά συνέπεια σας καλούµε να αποσύρετε αυτό το επαίσχυντο νοµοσχέδιο, που το έχετε θεσπίσει, για να καταληστέψετε για άλλη µια φορά την ακίνητη περιουσία, εν προκειµένω
του ΕΦΚΑ, µε µια επέλαση της λαίλαπας του κοµµατικού στρατού σας. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που ασφαλώς θα καταψηφίσουµε ως ΜέΡΑ25, θα το καταγγείλουµε µε κάθε δυνατό
τρόπο. Και έστω αυτή τη στιγµή σκεφτείτε το δικό σας κοινό. Μη
σκεφτείτε τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρία Απατζίδη.
Ολοκληρώθηκαν οι οµιλίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών. Πριν εισέλθουµε στον πρώτο κύκλο των οµιλητών µε οµιλητή τον κ. Σπυρίδωνα Πνευµατικό από τη Νέα Δηµοκρατία, έχω
την τιµή να σας ανακοινώσω ότι το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κατέθεσαν αιτήµατα ονοµαστικής
ψηφοφορίας.
Αύριο θα σας ανακοινωθεί η ώρα. Θα γίνει µάλλον προς το
τέλος, όπως γίνεται συνήθως, και µάλλον ταυτόχρονα και µε τη
γενική ψηφοφορία. Θα σας ανακοινωθεί το πρωί.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται στα Πρακτικά οι προαναφερθείσες προτάσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Πνευµατικός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο εισάγει τοµές στη λειτουργία του µε στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας και της ταχύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη. Η
ορθή λειτουργία του ΕΦΚΑ αφορά πρωτίστως τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενους και δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους
που συναλλάσσονται καθηµερινά µε αυτόν το φορέα.
Ο ΕΦΚΑ ως αποτέλεσµα χρόνιων παθογενειών δυστυχώς,
αλλά και της βεβιασµένης ένταξης των ταµείων υπό την οµπρέλα
του το 2016 χωρίς ένα ενιαίο οργανόγραµµα και χωρίς λειτουργική ενοποίηση, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες µε µεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων, µε ανασφάλεια
ως προς τις προϋποθέσεις, µε αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ήδη προχωρήσει σε µια
σειρά από επιτυχηµένες συναλλαγές και βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ και την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των
διαδικασιών του, όπως είναι η σύσταση του πύργου ελέγχου για
την ψηφιακή παρακολούθηση των εκκρεµών συντάξεων σε όλη
την Ελλάδα, η προµήθεια τριών χιλιάδων νέων υπολογιστών µε
σύγχρονα λογισµικά για την υποβοήθηση των υπαλλήλων, η θέσπιση του µέτρου προκαταβολής εθνικής σύνταξης, η δηµιουργία του θεσµού των πιστοποιηµένων λογιστών και δικηγόρων για
την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής συντάξεων εντελώς
δωρεάν για τον ασφαλισµένο, η λειτουργία του νέου αριθµού
εξυπηρέτησης του πολίτη 1555, που έδωσε τέλος στα κατεβασµένα τηλέφωνα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Με το παρόν νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση, η παρέµβαση προχωρά ακόµα παραπέρα και πιο δραστικά κινούµενη σε
πέντε βασικούς άξονες:
Πρώτον, λοιπόν, προχωρά στην αποτελεσµατική διακυβέρνηση του ΕΦΚΑ µε την προσέλκυση αξιόλογων στελεχών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για την κάλυψη θέσεων ευθύνης
εντός του οργανισµού, µε επιλογή µέσα από τη δηµόσια προκήρυξη µε σύµπραξη του ΑΣΕΠ, µε τριετή θητεία και δυνατότητα
ανανέωσης και µε συγκεκριµένη στοχοθεσία και λογοδοσία. Όλα
αυτά είναι συνδεδεµένα µε τις αποδοχές. Ο κάθε διευθυντής και
γενικός διευθυντής θα αξιολογείται µε βάση τι παρέλαβε, τι
έκανε και τι παρέδωσε. Είναι ένα µοντέλο απαραίτητο που έχει
ήδη εφαρµοστεί στη ΔΕΗ.
Δεύτερος άξονας είναι η επιβράβευση και ο έλεγχος της αποδοτικότητας για το σύνολο του προσωπικού του ΕΦΚΑ. Η ισοπέδωση δεν ευνοεί την αποτελεσµατικότητα. Γιατί ο ευσυνείδητος
υπάλληλος να έχει την ίδια αντιµετώπιση και τις ίδιες απολαβές
µε κάποιον που καθυστερεί αδικαιολόγητα; Η αξιολόγηση και
επιβράβευση δεν είναι θέµα ιδεολογίας, είναι η κοινή λογική. Και
εδώ θα υπάρχουν συγκεκριµένοι στόχοι, µε τους οποίους θα
συνδέεται αυτή η αξιολόγηση.
Τρίτος άξονας είναι η επιτάχυνση των καταγγελιών από πολίτες και απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές υπάρχουν, µε τη σύσταση µονάδας εσωτερικών ερευνών. Ο µέσος χρόνος αυτή τη
στιγµή, για να ολοκληρωθεί ένας πειθαρχικός έλεγχος, είναι περίπου δύο χρόνια. Είναι προς όφελος των πολιτών αλλά και των
υπαλλήλων οι υποθέσεις αυτές να ολοκληρώνονται γρήγορα και
µε εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου.
Ο τέταρτος άξονας είναι η απλοποίηση και ευελιξία στο σύστηµα προµηθειών του ΕΦΚΑ, πάντα εντός του πλαισίου που ορίζει το Ενωσιακό Δίκαιο για τις δηµόσιες συµβάσεις. Το πρόβληµα
µε τις προµήθειες δεν το αντιµετωπίζει µόνο ο ΕΦΚΑ. Έχουµε µιλήσει για τέτοια προβλήµατα που δηµιουργούν οι αργόσυρτες
διαδικασίες προµηθειών και στα νοσοκοµεία, ακόµα και για την
προµήθεια των αναλώσιµων. Πρέπει, λοιπόν, να βρούµε τρόπους
να αντιµετωπίσουµε αυτές τις καθυστερήσεις αποτελεσµατικά,
όπου αυτές υπάρχουν.
Πέµπτος άξονας είναι αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ διαθέτει περίπου τετρακόσια ακίνητα στην Ελλάδα συνολικής αντικειµενικής αξίας µεγαλύτερης του ενός δι-
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σεκατοµµυρίου ευρώ. Περίπου 20% αυτών θεωρούνται φιλέτα.
Η περιουσία αυτή έχει νόηµα ως εγγύηση των συντάξεων, µόνο
εφόσον αποφέρει έσοδα στον οργανισµό ή έστω µειώνονται τα
έξοδα, όταν αρκεί να αναλογιστούµε πόσες υπηρεσίες στεγάζονται αυτήν τη στιγµή µε ενοίκιο. Η περιουσία αυτή, λοιπόν, πρέπει να αξιοποιηθεί µε τρόπο αποδοτικό και ωφέλιµο για το
δηµόσιο και τους ασφαλισµένους. Για τον σκοπό αυτό συστήνεται η εταιρεία του ειδικού σκοπού, µε µοναδικό µέτοχο τον ΕΦΚΑ
και µοναδικό σκοπό την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής ακίνητης περιουσίας του οργανισµού. Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και λογοδοσίας, αλλά παράλληλα θα
µπορεί να αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα
για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων βάσει των
όρων και των τάσεων της αγοράς.
Ακούσαµε από την Αντιπολίτευση ότι το νοµοσχέδιο αυτό θίγει
τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός
ο πυρήνας του κοινωνικού κράτους; Είναι, πραγµατικά, µια αφηρηµένη έννοια; Προς Θεού! Όχι βέβαια. Ο πυρήνας του κοινωνικού κράτους, όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, είναι να εξυπηρετείται ο
πολίτης, ο εργαζόµενος που πληρώνει κάθε µήνα και περιµένει,
όταν τελειώσει τον ασφαλιστικό του βίο, να πάρει άµεσα τη σύνταξή του και µε ασφάλεια, να µπορεί ο συνταξιούχος να λάβει
άµεσα απάντηση στο αίτηµά του και ο ανασφάλιστος υπερήλικας
να µην περιµένει τη σύνταξή του, για να επιβιώσει. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει η Κυβέρνησή µας µε όλες τις παρεµβάσεις που
έχει κάνει στο πεδίο της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, να το καταστήσει
φιλικό προς τον πολίτη, τον ασφαλισµένο και τον συνταξιούχο.
Ακούσαµε, επίσης, ότι η µόνη λύση είναι οι περισσότερες
προσλήψεις. Μα τόσα χρόνια ο ΕΦΚΑ και τα ταµεία του είχαν
πολλούς υπαλλήλους και τα αποτελέσµατα δεν ήταν πάντοτε ικανοποιητικά. Την προηγούµενη χρονιά µε τους λιγότερους υπαλλήλους είχαµε ρεκόρ έκδοσης νέων συντάξεων που έφτασαν τις
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες. Όπως έχει πει, όµως, και ο
Υπουργός µας και το ανέλυσε ο εισηγητής µας, θα γίνουν φυσικά
και νέες προσλήψεις και µάλιστα άµεσα. Όµως, αυτό δεν αποτελεί το πρόβληµα. Χρειάζεται αλλαγή µοντέλου διαχείρισης,
απλούστευσης των διαδικασιών, εναρµόνιση και κωδικοποίηση
της διάσπαρτης νοµοθεσίας και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Χρειάζεται ο ΕΦΚΑ να γίνει ένας ευέλικτος διοικητικά οργανισµός και αυτό είναι το αντικείµενο του νοµοσχεδίου αυτού.
Η ψηφιοποίηση, για παράδειγµα, που η Αντιπολίτευση πολλές
φορές υποτιµά, όχι µόνο λυτρώνει τους πολίτες από την ταλαιπωρία και τις ουρές, αλλά απελευθερώνει και τους υπαλλήλους
οι οποίοι µπορεί να ασχοληθούν µε την έκδοση συντάξεων, που
είναι τοµέας που πάσχει περισσότερο. Με τις πενήντα τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες, από την
έκδοση των πιστοποιητικών µέχρι την αίτηση για επικουρική σύνταξη, έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από ένα εκατοµµύριο συναλλαγές χωρίς αναµονές.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ορισµένες ρυθµίσεις που θεωρώ ιδιαίτερα θετικές και οι οποίες πέρασαν στα
ψιλά της συζήτησης, όπως είναι η κάλυψη από το κράτος των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων για τις επιχειρήσεις
που έµειναν κλειστές στις 25 και 26 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς», κάτι που έγινε τώρα και περίµεναν πολλοί επιχειρηµατίες, ειδικά στον τόπο µου, την Εύβοια.
Επίσης, έχουµε στο άρθρο 22 την κατάργηση της προεγγραφής των µη µισθωτών στον ΕΦΚΑ απλοποιώντας τη διαδικασία
έναρξης µεταβολής εργασιών στην εφορία.
Επίσης, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων
στις 28 Φεβρουαρίου, να χαιρετίσω την καθιέρωση της ειδικής
δεκαήµερης άδειας µε αποδοχές για γονείς που έχουν παιδιά µε
σπάνιες παθήσεις. Είναι περίπου πέντε παιδιά σε κάθε δέκα χιλιάδες άτοµα. Είναι µια µικρή αλλά σηµαντική βοήθεια για τις οικογένειες αυτές.
Τέλος, η διάταξη για την επιλογή του ασφαλιστικού φορέα για
ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα, κατά βάση γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς που ήταν και στο δηµόσιο και στο δικό τους
ταµείο, τακτοποιεί µια εκκρεµότητα που υπήρχε και είναι θετικό
ότι, όπως είπε και ο Υπουργός, θα διευρυνθεί η δυνατότητα αυτή
και για όσους είναι παλιοί ασφαλισµένοι, αλλά έχουν προσληφθεί
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στο δηµόσιο µετά το 1993.
Τέλος, η διάταξη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας στην περίπτωση χρεών µέχρι εκατό ευρώ, µια ρύθµιση που
αφορά εκατόν τριάντα χιλιάδες άτοµα που δεν µπορούσαν για
µικρά ποσά να λάβουν ασφαλιστική ενηµερότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί
να προτείνει ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα και τις διαχειριστικές ανάγκες του ΕΦΚΑ και εντάσσεται
στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αποκτήσει ο ΕΦΚΑ τον
ρόλο που απαιτούν οι πολίτες και η κοινωνία συνολικά. Σας καλώ,
λοιπόν, να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλείται στο Βήµα
η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε βέβαια σήµερα για
τον ΕΦΚΑ. Θα ήθελα να σας πω µια ιστορία ξεκινώντας από λίγο
παλιότερα, να θυµίσω µια ιστορία όχι πολύ εύκολη και ευχάριστη.
Θυµάµαι ότι στο τέλος του 2016 ανέλαβα Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνέχισα και το 2017. Ήλθαµε τότε ως
κυβέρνηση αντιµέτωποι µε την απαίτηση των δανειστών να τοποθετηθούν µάντατζερ στο δηµόσιο. Θυµάστε όλοι ότι η χώρα
βρισκόταν τότε σε στενό δηµοσιονοµικό κλοιό µε αυστηρότατη
επιτροπεία, η διαπραγµάτευση ήταν πάρα πολύ σκληρή, µε προαπαιτούµενα που έπρεπε να υλοποιούνται, να εκπληρώνονται,
ούτως ώστε να εκταµιεύεται κάθε φορά η επόµενη δόση.
Βασικός άξονας σε όλη αυτή τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων ήταν και ο άξονας της δηµόσιας διοίκησης, µια δηµόσια
διοίκηση που ήδη τότε ήταν και λεηλατηµένη και συκοφαντηµένη
φυσικά. Βρεθήκαµε τότε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε
µια αντίληψη των δανειστών ότι τα προβλήµατα στο δηµόσιο
ήταν θέµα κακού management. Για τους δανειστές, δηλαδή, η
λύση για να αντιµετωπιστεί η γραφειοκρατία ήταν να µπουν ιδιώτες µάνατζερ σε θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών σε
όλο το δηµόσιο.
Προσέξτε: Όχι µόνο στις επιτελικές θέσεις, παραδείγµατος
χάριν γραµµατείς Υπουργείων, αλλά µέσα σε όλη τη διοικητική
ιεραρχία. Ξαφνικά το θέµα «διοικητική µεταρρύθµιση», από µεταρρύθµιση, ως οφείλαµε ενδεχοµένως να κάνουµε όλοι και είχαµε κι εµείς ιδέες και προτάσεις και νόµους κ.λπ., µετατράπηκε
σ’ ένα θέµα «σποράς» golden boys µέσα στο δηµόσιο.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν επέτρεψε την καταστρατήγηση
του Συντάγµατος, του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του διοικητικού δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε µέχρι να αλλάξουν θέση οι
δανειστές και δεν επέτρεψε την ανακοπή της ιεραρχικής εξέλιξης υπαλλήλων, ούτε φυσικά τους «φυτευτούς» προϊσταµένους,
όπως είχε κάνει το 2014 ο κ. Μητσοτάκης.
Θυµίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης τον Δεκέµβριο του 2014, όταν πια
φαινόταν ότι οι επόµενες εκλογές χάνονται για τη Νέα Δηµοκρατία, τι έκανε σε µία νύχτα; Κατήργησε όλους τους προϊσταµένους
µε δική του απόφαση οριζόντια στο δηµόσιο. Και τι έκανε; Έβαλε
τους δικούς του σε µία νύχτα. Το θυµίζω.
Στη συνέχεια βέβαια είχε και άλλες δουλειές ο κ. Μητσοτάκης.
Απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους, έβαλε σε διαθεσιµότητα είκοσι
πέντε µε τριάντα χιλιάδες υπαλλήλους και αυτό το πλάσαρε αργότερα ως «αριστεία». Αριστεία! Σε όλη τη διάρκεια της δικής
µας κυβερνητικής θητείας µιλούσε όλη η Νέα Δηµοκρατία, οι εκπρόσωποι Τύπου, οι διευθυντές της Νέας Δηµοκρατίας, οι αρµόδιοι τοµεάρχες για αποκοµµατικοποίηση της διοίκησης. «Ο
ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κοµµατικό κράτος».
Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε; Είχε φτιάξει νόµο ο οποίος υιοθετήθηκε βεβαίως και ήταν στους νόµους που εµείς θέλαµε να κάνουµε. Δεν
ήταν επιβεβληµένος. Συµφωνήθηκε βεβαίως, ως οφείλαµε, και
µε τους θεσµούς τότε. Έφτιαξε, λοιπόν, ένα νόµο µε πλήρη αξιοκρατικά κριτήρια για την επιλογή προϊσταµένων σ’ όλον τον δηµόσιο τοµέα. Η κριτική που γινόταν στην Ευρώπη τότε ήταν:
«Καθυστερείτε, δεν το κάνετε πολύ γρήγορα όλο αυτό, είναι εξαιρετικό, αλλά δεν το κάνετε πολύ γρήγορα». Αυτή ήταν η κριτική
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από τους θεσµούς, από τους δανειστές, από τους υποτιθέµενους
«κακούς».
Έρχεται η Νέα Δηµοκρατία µετά το 2019 και το τινάζει όλο
στον αέρα. Τα καταργεί όλα, καταργεί κρίσεις, καταργεί προϊσταµένους, ξανά-µανά τα ίδια. Τόση αξιοκρατία πια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι;
Με δυο λόγια, η συνταγή Χατζηδάκη-Μητσοτάκη σήµερα είναι
για golden boys –girls δεν ξέρω αν θα βρει, γιατί δεν βρίσκει συνήθως ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρει γυναίκες και έχει σηµασία να
το λέµε και αυτό- για ιδιώτες προϊσταµένους στον ΕΦΚΑ και προοδευτικά σε όλο το δηµόσιο.
Νοµίζω ότι κατανοείτε ότι αυτό δεν είναι καθόλου πρωτότυπο,
καθόλου καινούργιο, καθόλου µεταρρυθµιστικό, καθόλου εµπνεύσεως. Πρόκειται για µια προµνηµονιακή απαίτηση των δανειστών που ο ΣΥΡΙΖΑ µε στοιχεία απέδειξε ότι είναι ανεδαφική
και λανθασµένη. Το κράτος δεν είναι µια εταιρεία να αλλάζεις
µάνατζερ και µέχρι και οι δανειστές το είδαν αυτό, το παραδέχτηκαν, εγκατέλειψαν το σχέδιο και σεβάστηκαν και το Ελληνικό
Σύνταγµα και το ελληνικό νοµικό σύστηµα. Ο κ. Μητσοτάκης και
ο κ. Χατζηδάκης –και όχι µόνο αυτοί βεβαίως-, όχι. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, οπότε δεν απορούµε.
Εγώ προσωπικά δεν απορώ που βρέθηκε αυτή η λογική των
µάνατζερ στο δηµόσιο κ.λπ.. Προφανώς είναι και παλιότερο αποµεινάρι -δεν ξέρω την ιστορία παλιότερα- από το µνηµόνιο των
κυρίων Σαµαρά-Βενιζέλου. Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζοµαι ότι έρχεται από τότε. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα σε αυτό που και οι
δανειστές των µνηµονίων απέρριψαν.
Επειδή πολλά ειπώθηκαν στις επιτροπές και προκάλεσαν ο λαϊκισµός και η αµετροέπεια του νυν Υπουργού, ρωτώ: Πιστεύετε,
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι το πρόβληµα των εκατοντάδων
χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων οφείλεται στο ότι δεν παίρνουν
8.500 ή 4.500 οι προϊστάµενοι του ΕΦΚΑ; Αν το πιστεύετε αυτό,
να το συζητήσουµε. Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων αν διορίσετε προϊσταµένους µε 8.500 και
4.500 ευρώ τον µήνα, όπως νοµοθετείτε σήµερα, ή µήπως περιµένετε να το πιστέψει αυτό ο ελληνικός λαός;
Επειδή ακούσαµε και τα θρασύτατα ότι πρόκειται για µισθολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ικανών στελεχών από τον
ιδιωτικό τοµέα, ερωτώ και πάλι: Γιατρούς στο ΕΣΥ θα πάρετε;
Θα δώσετε οικονοµικά κίνητρα στους γιατρούς για να έλθουν
στο ΕΣΥ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν δώσετε αυτά τα κίνητρα µε τέτοια χρήµατα, σε µία εβδοµάδα θα έλθουν από το εξωτερικό. Γιατί δεν το κάνετε;
Όταν ο κατώτατος µισθός, λοιπόν, είναι καθαρά 569 ευρώ και
ο κόσµος ασφυκτιά από την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, τις
ανατιµήσεις, πού µοιράζετε τα λεφτά; Σε απευθείας αναθέσεις,
τα 5 δισεκατοµµύρια που λέγαµε από προχθές, στις λίστες
Πέτσα και τώρα βεβαίως στα «e-EΦΚΑ boys», λες και το πρόβληµα ήταν οι προϊστάµενοι και ο µισθός τους.
Νοµίζω ότι δεν έχετε ιδέα, διότι για παράδειγµα έχετε υπ’ όψιν
τη νοµοθεσία των συντάξεων; Ο καλύτερος µάνατζερ, αν δεν
ξέρει το αντικείµενο, γίνεται «βαρίδι» σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις που έχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, τους
οποίους βεβαίως απαξιώνετε.
Το ακούσαµε στις επιτροπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ζούµε και καθηµερινά. Η κατάσταση στον ΕΦΚΑ είναι απελπιστική, οι υπάλληλοι σε νευρικό κλονισµό, το ίδιο και οι ασφαλισµένοι και βεβαίως αυτή η Κυβέρνηση υπάρχει εδώ και δυόµισι
χρόνια, δεν είναι από χθες. Τι έκανε; Συγχωνεύει υποκαταστήµατα, µεταφέρει εκκρεµότητες δεξιά και αριστερά, έφτιαξε το
τηλεφωνικό κέντρο των 12 εκατοµµυρίων ευρώ που αυτοαξιολογήθηκε ως άριστο και πόσες υποθέσεις έχει δροµολογήσει; Τι
έχει λύσει;
Στην πανδηµία ο ΕΦΚΑ αποδιοργανώθηκε πια πλήρως. Δεν
φταίνε οι υπάλληλοι γι’ αυτό. Φταίει η Κυβέρνηση της ατοµικής
ευθύνης των άλλων και «τσάι και συµπάθεια» για τους υπόλοιπους. Το προσωπικό του ΕΦΚΑ έχει αποψιλωθεί. Τι θα κάνουν οι
µάνατζερ, όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι να βγάλουν συντάξεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Γεροβασίλη,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
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ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Φτάνουµε στα
εννέα λεπτά. Ανοχή υπάρχει από το Προεδρείο, αλλά δικαίως
µετά και οι επόµενοι συνάδελφοι θα ζητούν επιπλέον χρόνο και
αυτοί.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ο πρώτος κύκλος έχει περισσότερο
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν έχει περισσότερο. Επτάλεπτο είναι. Δεν ισχύει αυτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, οι εκκρεµείς συντάξεις έχουν τριπλασιαστεί.
Και θέλω µόνο να πω το εξής και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν οι υπάλληλοι να µην έχουν υπολογιστές, να µην
έχουν ίντερνετ; Είναι δυνατόν να συνδέονται εκ περιτροπής µε
ένα κοµπιούτερ µέσα στη διάρκεια της ηµέρας; Είναι δυνατόν να
µην έχει βρεθεί λογισµικό να επικοινωνούν τα ταµεία όταν οι
υπάλληλοι πρέπει να βγάλουν συντάξεις από όλα τα ταµεία;
Κατά τα άλλα υπάρχει ψηφιακή επανάσταση του κ. Πιερρακάκη.
Ψηφιακό άλµα! Άλµα εις βάθος θα έλεγα, διότι άλλο είναι να ψηφιοποιώ µε αναθεσούλες τη γραφειοκρατία και άλλο να κάνω ουσιαστικά διαλειτουργικότητα συστηµάτων κ.λπ.. Είναι άλλη η
ψηφιοποίηση του κράτους. Δεν είναι αυτή που καταλαβαίνετε.
Και κλείνω. Δεν προλαβαίνω να πω αυτά που ήθελα. Δεν πειράζει όµως, τα κάλυψε και η εισηγήτρια µας και υπάρχουν πολλοί
οµιλητές παρακάτω. Τα διλήµµατα που προσπαθεί να εγκλωβίσει
η Κυβέρνηση τους Έλληνες πολίτες είναι: δηµόσιος ή ιδιωτικός
ΕΦΚΑ; Ο ιδιωτικός καλύτερος, ο δηµόσιος χειρότερος, το παλιό
δίληµµα της κατασυκοφάντησης του δηµοσίου. Το έµφραγµα
του δηµοσίου ΕΦΚΑ αντανακλά στον ιδιωτικό τοµέα. Αντιστρόφως ο ιδιωτικός τοµέας χρειάζεται την καθηµερινή συνέργεια
του ΕΦΚΑ και εν τέλει το δίληµµα είναι: Λύσεις ή µασκαρέµατα,
δίκαιη µεταρρύθµιση ή ξεπούληµα, προοδευτική διακυβέρνηση
ή Νέα Δηµοκρατία; Αυτά είναι τα διλήµµατα.
Και βεβαίως, όπως είπε και η κ. Ξενογιαννακοπούλου, η εισηγήτρια µας, το νοµοθέτηµα αυτό θα ξηλωθεί την επόµενη µέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στρατηγική
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας όσον αφορά το πολύπαθο ΕΦΚΑ ήταν εξαρχής εµφανής. Οικοδοµήθηκε επικοινωνιακά πάνω στην εικόνα του Υπουργού τιµωρού των «κακών»
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι ευθύνονται για την ταλαιπωρία
των πολιτών και τις πολυάριθµες εκκρεµείς υποθέσεις στον
φορέα. Ενεργοποιείται η προσφιλής τακτική του κοινωνικού αυτοµατισµού και εργαλειοποιείται η δίκαιη αγανάκτηση των ταλαιπωρηµένων πολιτών. Ο Υπουργός βρίσκει τον τέλειο ένοχο στο
πρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ της µεγαλύτερης πληγής
του ελληνικού δηµοσίου όπως τον έχει χαρακτηρίσει. Η µετάθεση ευθυνών στον φορέα και τους εργαζόµενους εξυπηρετεί
τον διπλό στόχο της Κυβέρνησης που είναι από τη µια να εξευµενίσει για την καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και
από την άλλη να λειτουργήσει πιλοτικά ένα νέο µοντέλο εργασιακών σχέσεων στον δηµόσιο τοµέα µε προσλήψεις στελεχών
από την αγορά.
Άραγε όλες οι παθογένειες και οι δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ που δεν είναι λίγες- συνοψίζονται στους εργαζόµενους; Τίποτε
άλλο δεν ευθύνεται; Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν συµπολίτες
µας όµηροι των αδυναµιών ενός φορέα. Ας µας πει, όµως, ο κύριος Υπουργός τι έκανε η Κυβέρνησή του και ο ίδιος µέσα στα
δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης για να βελτιώσουν την κατάσταση; Το σύνολο των εκκρεµών συντάξεων το καλοκαίρι του
2019 ήταν περίπου διακόσιες χιλιάδες και τον Σεπτέµβριο του
2021 ήταν διακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα. Ξεπέρασαν ακόµα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Πώς αντιµετώπισαν την τραγική υποστελέχωση, τις τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και στη µηχανογράφηση; Ούτε
υπολογιστές δεν έχουν στον e-ΕΦΚΑ. Τι έκαναν για την καθυστέρηση στην αναβάθµιση του πληροφοριακού συστήµατος; Τίποτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν πρόσφεραν καµµία στήριξη. Καµµία µόνιµη πρόσληψη δεν
έγινε. Δεν ανανεώθηκαν ούτε οι συµβάσεις των εξακοσίων
ογδόντα τριών συµβασιούχων του ΟΑΕΔ που εργάστηκαν στον
ΕΦΚΑ και απέκτησαν πολύτιµη τεχνογνωσία. Η πρόσληψη αυτών
των εργαζοµένων που διεκπεραίωναν περίπου χίλιες συντάξεις
καθηµερινά, είκοσι πέντε χιλιάδες συνολικά τον µήνα ήταν και η
µόνη σωστή ενέργεια της Κυβέρνησης σε σχέση µε τον ΕΦΚΑ
αλλά δυστυχώς δεν είχε συνέχεια.
Η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός όλο αυτό το διάστηµα
στοχοποιούν τον φορέα και τον απαξιώνουν συστηµατικά, προφανώς για να προλειάνουν το έδαφος για την είσοδο ιδιωτών
χωρίς αντιδράσεις από την κοινή γνώµη, αφού τον αγανακτισµένο πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα του κάνει τη δουλειά,
αλλά τον ενδιαφέρει να εξυπηρετηθεί. Ανάλογη τακτική είδαµε
και σε άλλες περιπτώσεις, όπως παραδείγµατος χάριν στα ΕΛΤΑ
και τη ΔΕΗ. Βέβαια είναι άξιο απορίας πώς θα καταφέρουν τα
στελέχη από την αγορά µε την έλλειψη γνώσης και εµπειρίας σε
σχέση µε την πολύπλοκη ασφαλιστική νοµοθεσία να τα καταφέρουν καλύτερα από τους µόνιµους έµπειρους υπαλλήλους. Είναι
γνωστό το κακό προηγούµενο της αποτυχίας του κ. Χατζηδάκη
να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων µε τη
συνδροµή ιδιωτών λογιστών και δικηγόρων.
Επίσης, ο προκάτοχος του σηµερινού Υπουργού, ο κ. Βρούτσης, στο άρθρο 74 του ν.4635/2019 προέβλεψε ότι γενικοί διευθυντές στον ΕΦΚΑ µπορούν να κρίνονται µόνο υπάλληλοι µε
τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, µε
απώτερο στόχο την εξασφάλιση αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας. Για τον κ. Χατζηδάκη φαίνεται ότι αξιοκρατία και εκσυγχρονισµός στον φορέα σηµαίνει επιλογή ιδιωτών διευθυντών και
γενικών διευθυντών µε απλό πτυχίο αγγλικά επιπέδου Lower και
µε µισθό 8.300 ευρώ. Ταυτόχρονα αυξάνει τους µετακλητούς στο
γραφείο του διοικητή ΕΦΚΑ. Ο παλαιοκοµµατισµός και οι πελατειακές σχέσεις σε όλο τους το µεγαλείο.
Το εργασιακό bullying από τον πολιτικό τους προϊστάµενο, η
απαξίωση και το φρενάρισµα της ανέλιξης στη διοικητική ιεραρχία είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν ικανά και έµπειρα στελέχη
στην έξοδο από τον φορέα και την αναπαραγωγή υφιστάµενων
προβληµάτων. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει και άλλα προβληµατικά σηµεία, όπως το µοντέλο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας του ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι µπορεί ο ΕΦΚΑ
να ορίζει αλλά και να ελέγχει τον διαχειριστή της ακίνητης περιουσίας του για όσα πράττει καθώς και το δικαίωµα να τον παύει
όποτε το θεωρεί σωστό.
Η αρχή δηµοσίων συµβάσεων εκφράζει σοβαρές ενστάσεις
για αυτά, καθώς ενδέχεται να δηµιουργηθούν θέµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του ΕΦΚΑ. Παράλληλα δηµιουργούνται υπόνοιες για επιβουλή ακινήτων-φιλέτων προς
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Σκοτεινό σηµείο του νοµοσχεδίου αποτελεί και ο κανονισµός προµηθειών που είναι κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Οι προµήθειες του ΕΦΚΑ εξαιρούνται ακόµα και από το άρθρο
41 του ν.4412/2016 που αφορά τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την εθνική κεντρική αρχή αγορών.
Η παράκαµψη, επίσης, των υπηρεσιακών πειθαρχικών συµβουλίων, η αφαίρεση των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων και η µείωση του αριθµού των µελών σε τρία από πέντε που
ήταν όπως ισχύει σε όλο το δηµόσιο είναι κάτι µε το οποίο διαφωνούµε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο εκπληρώνει
τον στόχο του εκσυγχρονισµού. Θα το έκανε αν είχαµε άµεση
σύνταξη και έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και παροχών, πλήρη µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, προσλήψεις προσοντούχων µονίµων
υπαλλήλων µέσω ΑΣΕΠ, αξιοκρατική λειτουργία.
Γι’ αυτό δίνουµε αρνητική ψήφο στο νοµοσχέδιο αλλά και γιατί
υπονοµεύει τον δηµόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης
και περιέχει διατάξεις που ενισχύουν την αδιαφάνεια, τις πελατειακές σχέσεις, την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων και
την αναξιοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο γίνεται πράξη ο διακαής
πόθος της κυβέρνησης και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων,
κατά τα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ, µια κρίσιµη
υπηρεσία του δηµοσίου µε πρόσχηµα το υπαρκτό οξυµένο πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων που οι δικές σας κυβερνήσεις
δηµιούργησαν και διόγκωσαν.
Η αλήθεια είναι ότι πάτε µε βάση το σχέδιο, συνεπείς στις δεσµεύσεις σας. Βέβαια έχει προηγηθεί η βρώµικη δουλειά από την
προηγούµενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τον νόµο Κατρούγκαλου που έδωσε το συντριπτικό χτύπηµα στην κοινωνική
ασφάλιση, µε τον διαχωρισµό των συντάξεων σε εθνική και ανταποδοτική, το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα στις επικουρικές συντάξεις και πολλά άλλα. Για να έρθει η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας µε τους αντεργατικούς νόµους έκτρωµα Βρούτση
- Χατζηδάκη να χτίσει τα επόµενα βήµατα.
Στο στόχαστρο σήµερα είναι η ακίνητη περιουσία των ταµείων,
η συνολική αντι-ασφαλιστική ανατροπή, η µετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης από δικαίωµα σε χρηµατοοικονοµικό προϊόν,
σε ρίσκο για να αυγατίσουν τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών. Αφού καταργήσατε τη δηµόσια επικουρική ασφάλιση και
την αντικαταστήσετε µε την ιδιωτική φοροµπηχτική ασφάλιση,
τώρα περνάτε στον επόµενο γύρο της επίθεσης µε την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ. Πρόσω ολοταχώς για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, τινάζοντας στην κυριολεξία στον αέρα
ασφαλιστικές παροχές και κύριες συντάξεις. Από αυτή την
άποψη το νοµοσχέδιο αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αντιδραστικό
γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε. Γι’ αυτό και ο εισηγητής µας
έθετε όλες αυτές τις ηµέρες στις επιτροπές την πρόταση απόσυρσης αυτού του αντιδραστικού και επικίνδυνου νοµοσχεδίου.
Σε κάθε αντεργατικό τερατούργηµα βέβαια υπάρχει και µια
προσχηµατική αφορµή. Ένας φταίχτης. Και ποιος είναι αυτός;
Οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ. Εκείνοι φταίνε για όλα. Εκείνοι φταίνε
για την καθυστέρηση στην απονοµή των συντάξεων. Εκείνοι
φταίνε για τις στρεβλώσεις, τη γραφειοκρατία, τη χαρτούρα.
Εκείνοι φταίνε για τη συνολική δυσλειτουργία του ΕΦΚΑ. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν µε τίποτα. Δεν φταίνε σε τίποτα.
Ενώ εκείνες από τη µία κάνουν περικοπές στις συντάξεις και από
την άλλη βάζουν εµπόδια στην απόδοσή τους.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προσπαθεί να δηµιουργήσει εντυπώσεις τροµοκρατώντας και απειλώντας τους εργαζόµενους ενώ την ίδια στιγµή ο οργανισµός είναι αποψιλωµένος
από προσωπικό, οι συµβασιούχοι απολύονται και οι συνθήκες
δουλειάς δυσκολεύουν λόγω των µεγάλων ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδοµή. Αλήθεια, τι έγινε µε εκείνους τους πεντακόσιους δικηγόρους, λογιστές, τους εξωτερικούς συνεργάτες που
δήθεν θα έδιναν λύση στα οξυµένα προβλήµατα των εκκρεµών
συντάξεων που διαφήµιζε η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, πριν από λίγους µήνες;. Μήπως µπορείτε να µας πείτε
πόσες συντάξεις έβγαλαν; Έβγαλαν πεντακόσιες; Όσοι είναι δηλαδή; Μια ο καθένας; Εκατό; Δέκα; Μία; Μα καµµία; Μα, καµµία;
Αλήθεια, τι έγινε το περιβόητο πρόγραµµα «ΑΤΛΑΣ» για την
ψηφιακή απονοµή των πετσοκοµµένων συντάξεων, αυτή η γνήσια µεταρρύθµιση, η αρχή του τέλους στην ταλαιπωρία χιλιάδων
συνταξιούχων; Μας πιπιλήσατε τα µυαλά εδώ και δύο χρόνια µε
την υπόσχεση ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης ενός
πολύ µεγάλου όγκου παλαιών αιτήσεων που εκκρεµούν. Μπορεί
αλήθεια να πιστέψει κάποιος ή κάποια ότι εσείς, που πετσοκόψετε συντάξεις που τις καθυστερείτε τρία, τέσσερα, πέντε, έξι
χρόνια ειδικά εκείνες τις διαδοχικές συντάξεις, θέλετε να δώσετε
συντάξεις και να επιταχύνονται οι διαδικασίες; Ακόµα εκκρεµούν
επικουρικές συντάξεις του 2015. Αν πραγµατικά θέλετε να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ υπέρ των ασφαλισµένων θα ικανοποιούσατε
τα αιτήµατα των εργαζοµένων για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και όχι απολύσεις συµβασιούχων, για υλικοτεχνική υπο-
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δοµή και λογισµικό που να ανταποκρίνεται πραγµατικά στις
ανάγκες του οργανισµού.
Στην πραγµατικότητα το νοµοσχέδιο αυτό δεν ενδιαφέρεται
για τους ασφαλισµένους. Δεν σας έπιασε ο πόνος τώρα για τις
συντάξεις. Οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να συµπιέζονται. Αν
πράγµατι ενδιαφερόσασταν για την επιτάχυνση της απονοµής
των συντάξεων δεν θα περιορίζατε ούτε τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισµού που κατευθύνονται γι’ αυτές και παραµένουν αναντίστοιχα µε τον ολοένα και αυξανόµενο αριθµό συνταξιούχων και εκκρεµών συντάξεων. Όλα µέσα στο νοµοσχέδιο. Η
γλώσσα που χρησιµοποιείται, οι διατυπώσεις, η ορολογία, όλα
παραπέµπουν σε όρους αγοράς: management, real estate, επενδύσεις. Ρωτάµε, τι σχέση έχουν όλα αυτά µε τη σύνταξη του εργάτη, του επαγγελµατία, του αγρότη; Τι σχέση έχουν όλα αυτά
µε την κοινωνική ασφάλιση;
Κάπως έτσι βέβαια εξηγείται η παύση των σηµερινών γενικών
διευθυντών. Βέβαια. Τώρα δεν τους έχετε ανάγκη. Προτιµάτε τα
golden boys των 8 χιλιάδων ευρώ το µήνα µισθό. Γιατί πώς αλλιώς θα βγάλουµε την επόµενη βρώµικη δουλειά της ιδιωτικοποίησης του ΕΦΚΑ και τη µετατροπή του σε ασφαλιστική εταιρεία;
Βάζετε, δηλαδή, τις βάσεις ενός νέου γύρου λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας που ξεπερνά το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µε
πάνω από τετρακόσια ακίνητα. Συνεχίζετε κι εσείς τη µεγάλη
κλοπή των αποθεµατικών του ιδρώτα των εργαζοµένων.
Επιτρέψτε µας. Δεν ξεχνιέται η αρπαγή των αποθεµατικών επί
ΣΥΡΙΖΑ µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου όλων των ασφαλιστικών ταµείων και των δηµοσίων οργανισµών. Νόµιµη κλοπή
διαρκείας. Ένα έγκληµα διαρκείας που ξεκινά από τα µέσα του
προηγούµενου αιώνα. Μόνο αν πιάσει κανείς από τις αρχές δεκαετίας του 1990 µε διάφορους τρόπους η κλοπή ξεπερνά τα
100 δισεκατοµµύρια ευρώ µε κουρέµατα, µε αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις, µε δοµηµένα οµόλογα, µε µετοχές υψηλού
ρίσκου. Εκατό δισεκατοµµύρια έκαναν φύλλο και φτερό. Θα κάτσει κάποιος στο σκαµνί; Θα υπάρξει ποτέ κάποια εξεταστική επιτροπή; Ο λύκος θα φυλάξει τα πρόβατα; Υπάρχει τέτοια
περίπτωση; Τώρα φτιάχνετε µία ανώνυµη εταιρεία µε µέτοχο τον
ΕΦΚΑ για να διαχειριστεί την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή για να παραδώσετε την περιουσία των ασφαλισµένων στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης.
Το ΚΚΕ µέσω του εισηγητή µας µετέφερε το αίτηµα για την
απαίτηση των εργαζοµένων να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Το
είπα και στην αρχή. Εσείς αγρόν ηγοράσατε. Όχι µόνο δεν τους
λαµβάνετε υπ’ όψιν αλλά συνειδητά καλλιεργείτε τον κοινωνικό
αυτοµατισµό σε βάρος τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Βάζετε τους συνταξιούχους
απέναντι στους εργαζόµενους µε πράξη εκδίκησης. Πισώπλατη
µαχαιριά. Δείγµα αναλγησίας και σκληρότητας απέναντι στους
εργαζόµενους. Αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά σας να περάσετε διά πυρός και σιδήρου έναν νόµο που σερβίρει στο πιάτο
των επιχειρηµατικών οµίλων την τεράστια περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή, των κόπων µιας ζωής των εργαζοµένων. Όχι µόνο το καταψηφίζουµε αλλά καλούµε εν ενεργεία
εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες, φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους, τους
συνταξιούχους, τη νέα γενιά τα µεγάλα θύµατα της αντι-ασφαλιστικής λαίλαπας να πάρουν θέση µάχης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Συντυχάκη,
ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Υπάρχει άλλος δρόµος. Δεν
είναι µοιραίο να χάσουν αυτά που τους ανήκουν και να οδηγηθούν στην εξαθλίωση. Μπορούν να κάνουν παρελθόν τη φτώχεια,
την ανεργία, το βάσανο της αβεβαιότητας για το αύριο, παλεύοντας σήµερα για ένα δηµόσιο καθολικό σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και αύριο για τη νέα κοινωνία, που πραγµατικά θα
απαλλαγεί από τα βάσανα που της έχουν βάλει οι δικές σας κυβερνήσεις, το δικό σας σάπιο σύστηµα, το καπιταλιστικό. Και
αυτή η νέα κοινωνία είναι ο σοσιαλισµός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
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είναι η κ. Σοφία Ασηµακοπούλου από την Ελληνική Λύση, µε την
οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος οµιλητών και στη συνέχεια θα περάσουµε στον δεύτερο κύκλο οµιλητών, µε τον κ. Παπαδηµητρίου, τον κ. Καλαµατιανό και αµέσως µετά θα πάρει τον
λόγο ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
Ορίστε, κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισµό του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Άλλο, όµως, ο εκσυγχρονισµός
και άλλο η είσοδος των ιδιωτών στη δηµόσια ασφάλιση. Άλλο ο
εκσυγχρονισµός και άλλο η σύσταση ανώνυµης εταιρείας για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και τελικά, άλλο
εκσυγχρονισµός και άλλο ιδιωτικοποίηση. Διότι, κακά τα ψέµατα,
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο φορέας της ασφάλισης,
δεν φταίνε οι εργαζόµενοι, αλλά η απαξίωση από την πολιτική
ηγεσία που επιχειρεί να τον ιδιωτικοποιήσει κοµµάτι – κοµµάτι.
Η ισοπέδωση των ασφαλιστικών ταµείων δεν είναι απλά µια
αστοχία, αλλά µεθοδευµένο έγκληµα.
Από τα πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου καταλαβαίνει εύκολα
κανείς περί τίνος συζητούµε σήµερα. Συζητούµε για την εισαγωγή των golden boys ως διευθυντικών στελεχών, από τον ιδιωτικό τοµέα, µε τεράστιες αµοιβές, µε φωτογραφικά κριτήρια, σε
πολλές περιπτώσεις παρακάµπτοντας τον ΑΣΕΠ και την ίδια την
υφιστάµενη δηµόσια διοίκηση, για την επιλογή στελεχών σε τόσο
νευραλγικές θέσεις.
Συζητούµε για την επιβράβευση της παραγωγικότητας από τα
χρήµατα του ελληνικού λαού, χωρίς, όµως, να γνωρίζουµε µέχρι
και σήµερα το ανώτατο ποσό αυτής.
Συζητούµε για την κατά παρέκκλιση ανάθεση και εκτέλεση των
συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέκκλιση στις προµήθειες. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
Και τελικά συζητούµε για την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια,
την απαξίωση και το ξεπούληµα του κοινωνικού κράτους.
Όχι µόνο δεν θα σώσετε µε αυτόν τον τρόπο τον ΕΦΚΑ, αλλά
τον ωθείτε σε ένα αδιέξοδο, πιθανότατα, χωρίς επιστροφή. Αν
αυτός είναι ο εκσυγχρονισµός που ευαγγελίζεστε, να τον χαίρεστε.
Όλα αυτά, το µόνο άµεσο αποτέλεσµα που θα έχουν θα είναι
η επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουµένων.
Για τον διοικητή, ο οποίος θα επιλέγεται µε τη διαδικασία του
άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, µετά από πρόταση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα διορίζεται
µε απόφαση του ιδίου µε τετραετή θητεία, αυξάνονται οι θέσεις
των συνεργατών του, µε οδηγό σας τα γνωστά βολέµατα των ηµετέρων, ενώ, ταυτόχρονα, θα αποφασίζει, πλέον, µόνος του για τη
συµµετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, θα
εγκρίνει την διάθεση χρηµατικών ποσών για συγκεντρώσεις, σεµινάρια, αλλά και για τις φιλοξενίες ξένων αποστολών.
Συστήνετε ανώνυµη εταιρεία, την Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ,
παρέχοντάς της δηµόσιες εξουσίες και δίνοντας την απεριόριστη
υπερεξουσία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να αποφασίζει ο ίδιος για την έγκριση του καταστατικού της. Το πιο παράδοξο, όµως, είναι άλλο, είναι το γεγονός
ότι η εταιρεία αυτή θα δικαιούται και αµοιβής από τον e-ΕΦΚΑ.
Συστήνετε την αυτοτελή µονάδα εσωτερικών ερευνών. Ο επικεφαλής της µονάδας θα διορίζεται –πώς αλλιώς- µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Έτσι θα πάτε µπροστά τον φορέα; Έτσι νοµίζετε ότι προστατεύετε τους ασφαλισµένους; Με τέτοιου είδους ρυθµίσεις, µε
τόση προχειρότητα, µε τόσο ερασιτεχνισµό; Οι παθογένειες και
τα χρόνια προβλήµατα δεν λύνονται µε τέτοιου είδους συστάσεις. Χρειάζεται, επιτέλους, σοβαρός σχεδιασµός και πρόγραµµα. Χρειάζεται, όχι να δηµιουργείτε εταιρείες, να
προχωράτε σε συστάσεις και άλλα παρόµοια, βάζοντας κόσµο
απ’ όπου µπορείτε -µέχρι και από τα παράθυρα- αλλά να ενισχύετε την εγχώρια παραγωγή και να καταστήσετε τον ΕΦΚΑ
µέρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι απαράδεκτο να επιχειρείται βεβιασµένα, πρόχειρα και
αποσπασµατικά η εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική
ασφάλιση, στην ίδια τη ζωή εκατοµµυρίων πολιτών.
Θα µας έκανε τροµερή εντύπωση αν δεν είχαµε και σε αυτό
το νοµοσχέδιο κάποια παράταση. Εν προκειµένω έχουµε την παράταση των αποσπάσεων προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, παράταση δεκατεσσάρων ετών.
Εκείνο που δεν πρέπει να λησµονούµε είναι τους ανθρώπους
µε αναπηρία, οι οποίοι δεν είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους
υπόλοιπους ούτε έχουν διαφορετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Είναι πολίτες µε ίσα δικαιώµατα, είναι εργαζόµενοι, είναι
φορολογούµενοι, είναι πολίτες συγγενείς και φίλοι, είναι καταναλωτές, όµως, δεν αντιµετωπίζονται ανάλογα.
Το ελληνικό κράτος ανέκαθεν ήταν ανάλγητο και αδιάφορο
απέναντι στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Οι διαδοχικές
κρίσεις, η υψηλή ανεργία, η έλλειψη επαρκούς και συστηµατικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα αρχιτεκτονικά
αλλά και τα ψηφιακά εµπόδια, είναι σήµερα οι κυριότεροι παράγοντες που εµποδίζουν την επαγγελµατική αποκατάσταση και
την κοινωνική ενσωµάτωση των ΑΜΕΑ. Σκοπός της πολιτείας
είναι να συµβάλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη των ατόµων
µε αναπηρία, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην εργασία
µέσω στοχευµένων δράσεων.
Και φυσικά το δηµογραφικό είναι µια ξεκάθαρη απειλή για την
εξασφάλιση της συνέχειας του ασφαλιστικού συστήµατος. Ο δηµογραφικός αφανισµός των Ελλήνων είναι η µέγιστη απειλή για
το έθνος. Αναγκαία και απαραίτητη είναι η µείωση εργοδοτικών
εισφορών σε νέους και νέες, εργαζόµενους γονείς, προκειµένου
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Δυστυχώς, µόνο η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει σαφείς και
άµεσα εφαρµόσιµες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτού του
ύψιστου εθνικού κινδύνου. Όταν µιλούµε για την εργασία και την
κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει, αυτόµατα, να µας έρχεται στο
µυαλό η λέξη αξιοπρέπεια. Εµείς στην Ελληνική Λύση θα συνεχίζουµε να το υπογραµµίζουµε µε κάθε ευκαιρία.
Μια ανάπτυξη που βασίζεται στην κατανάλωση και όχι στην
παραγωγή πλούτου χειροτερεύει ακόµα περισσότερο την κατάσταση. Μόνο µέσω της παραγωγής πλούτου, µε γνώµονα τον οικονοµικό πατριωτισµό, έχουµε µέλλον. Μόνο έτσι θα έχουν
µέλλον τα παιδιά µας, που είναι στη χώρα, αλλά κι εκείνα που τα
αναγκάσατε να την εγκαταλείψουν µε την ελπίδα για κάτι καλύτερο στα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων. Γι’ αυτό, για µία
ακόµη φορά, θέλουµε να τονίσουµε την αναγκαιότητα παροχής
ουσιαστικών κινήτρων επιστροφής των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων µας που άφησαν τη χώρα µας.
Η Ελλάδα τούς χρειάζεται κι εµείς στην Ελληνική Λύση σάς
έχουµε προτείνει, πολλές φορές µέχρι σήµερα, τους τρόπους
και τα κίνητρα που µπορούν να δοθούν για την επιστροφή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Ασηµακοπούλου.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου,
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ας ξεκινήσουµε µε ένα καλό –παρ’ ότι χρειάζεται δρόµος
ακόµη- νέο: Η ανεργία -όπως φαντάζοµαι έχετε ενηµερωθεί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι- µειώθηκε στο 12,8% το Δεκέµβριο, κάτι που είναι παράδοξο µε την έννοια ότι είναι Δεκέµβριος
και δεν έχουµε ακόµη µπει στην τουριστική περίοδο, η οποία µάλιστα, εφόσον ξεκινήσει τον Μάρτιο, όπως προβλέπεται, θα µειώσει ακόµη περισσότερο την ανεργία, όπως συµβαίνει κάθε
χρόνο. Άρα υπάρχουν καλά νέα, αρκεί να τα αναζητήσετε.
Για µας καλό νέο είναι, συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως, ότι
εννοείτε ότι δεν καταλαβαίνουµε εµείς το παιχνίδι που παίζετε,
ότι δεν αντιλαµβανόµαστε πως αυτό που πραγµατικά θα θέλατε
είναι να παραµένει το πρόβληµα, να µένουν οι άνθρωποι χωρίς
σύνταξη, να καθυστερούν οι συντάξεις, να είναι δυσαρεστηµένοι.
Το αντιλαµβάνοµαι, όσο µεγαλύτερη δυσαρέσκεια υπάρχει
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εκεί τόσο περισσότερη ευθύνη είναι στην πλευρά της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον ως προς αυτό, δεν σας κάνουµε τη χάρη.
Πού θα έπρεπε να είµαστε, κύριε Υπουργέ, στο ασφαλιστικό;
Πολύ πιο µπροστά! Όταν η Νέα Δηµοκρατία ξεκίνησε ενοποιώντας τα εκατό -και πολλά ακόµη- ταµεία που υπήρχαν σε τρεις
οµάδες –το έκανε η κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά στην κυβέρνηση
Καραµανλή- έγινε ένα πολύ µεγάλο βήµα και συνεχίστηκαν, έγιναν κάποια βήµατα. Βήµα ήταν ακόµη και ο νόµος Κατρούγκαλου
στα καλά του. Τα κακά του τα διορθώσαµε όσα µπορούσαµε και
εδώ είµαστε να διορθώσουµε και τα υπόλοιπα.
Και κύριε Υπουργέ, ένα από τα πρώτα πράγµατα που περιµένω
να κάνουν οι άνθρωποι που θα διακριθούν στη διαδικασία που
έχετε προβλέψει και την οποία θα εγκρίνει –ελπίζω- η Βουλή
είναι, για παράδειγµα, η ενιαία πληρωµή. Δεν χρειάζεται να πληρώνουµε ακόµη ταµείο προς ταµείο, µία ενιαία πληρωµή. Απλά
πράγµατα, χρήσιµα, όµως, γιατί έτσι και µόνο θα µπορέσουµε να
πάµε το κράτος σε αυτό που θέλουµε, να το εκσυγχρονίσουµε,
να το κάνουµε ένα κανονικό δυτικό κράτος, µε την έννοια που
αναπτύχθηκε εξάλλου και χθες στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαµε εδώ για άλλα ζητήµατα.
Δεν αντιλαµβάνοµαι, επίσης, τον ρατσισµό τον οποίο έχετε και
το κοπανάτε συνεχώς. Γιατί, δηλαδή, σε µια θέση ευθύνης πρέπει να είναι όλοι κρατικοί υπάλληλοι; Γιατί δεν πρέπει να είναι
υπάλληλοι που έχουν διακριθεί στον ιδιωτικό τοµέα; Το πρόβληµα που είχαµε όλα τα χρόνια -από όσο εγώ θυµάµαι- ήταν να
τραβήξουµε από τον ιδιωτικό τοµέα καλά στελέχη. Αυτό ήταν το
πρόβληµά µας.
Άρα αν πετύχουµε τώρα σε αυτό, να τραβήξουµε µερικούς καλούς, θα έχουµε βάλει τη βάση να συµβεί αυτό και την επόµενη
µέρα και τη µεθεπόµενη µέρα, διότι η µέρα κατά την οποία θα
καταργήσετε τα σωστά πράγµατα µε ένα άρθρο σε έναν νόµο
δεν είναι κοντά ακόµη.
Θα ήθελα να εκφράσω, επίσης, τη µεγάλη απογοήτευσή µου
από το Κίνηµα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους. Ακόµη
και όσα καλά έκανε αυτή η παράταξη, όταν τα έκανε, δεν τα
θέλει. Και ήταν ένα από αυτά η αναζήτηση στελεχών στον ευρύτερο τοµέα, αυτό που κάποτε λέγαµε αγορά. Ντρεπόµασταν,
διότι κινδυνεύαµε να καταλήξουµε στον δρόµο, αν λέγαµε
αγορά, ήταν κακό πράγµα. Το έκανε, όµως, ο Σηµίτης και η σηµερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, δεν το θέλει. Δεν χρειάζεται
να κρύβεστε, πείτε ανοιχτά πώς τα θέλετε τα πράγµατα και εδώ
είµαστε να τα κρίνουµε και να τα ζυγίσουµε. Τότε, όµως, έπρεπε
να µπούµε στην ΟΝΕ, έπρεπε να µπούµε στο ευρώ και βιαζόµασταν, γιατί ήµασταν πίσω και έπρεπε αυτό να γίνει γρήγορα.
Έπρεπε να εκσυγχρονίσουµε γρήγορα τα πράγµατα. Το έλεγε ο
τότε Πρωθυπουργός και γι’ αυτό γίνονταν αυτά.
Όµως αν πάω και πιο πίσω, κύριε Υπουργέ, το ξεχνούν εδώ,
ακόµη και η παράταξη του KKE ξεχνά ότι το ΙΚΑ διοικήθηκε πάντοτε από τα καλύτερα στελέχη της αγοράς και του ιδιωτικού
τοµέα, από τα καλύτερα στελέχη. Πάντα ήταν αυτός ο κανόνας
και πάντα ήταν ο κανόνας να βρίσκουµε στην αγορά έναν πολύ
καλό και να τον βάζουµε στο ΙΚΑ. Ήταν απαίτηση του εργατικού
κινήµατος, όπως επίσης µάνατζερς που ήταν από την αγορά και
του ιδιωτικού τοµέα είχαν και πολλά άλλα ταµεία. Γιατί τώρα που
έχουµε έναν ενιαίο φορέα πρέπει όλοι να είναι της επετηρίδας;
Ούτε αυτό το καταλαβαίνω ούτε και εσείς το εξηγείτε, όµως.
Απλώς λέτε «όχι».
Δεν πειράζει, µε το «όχι» σε όλα διευκολύνετε, απλώς µην χάνουµε τον χρόνο µας. Μπορείτε να καταθέτετε: «Εµείς λέµε όχι
σε όλα», εσείς να πάτε να πιείτε έναν καφέ, µια µπύρα και εµείς
να κάνουµε την υπόλοιπη δουλειά εδώ.
Το ίδιο ισχύει και στο ζήτηµα της περιουσίας.
Να µην ξεχάσω, µιας που βλέπω ότι το σκέφτεστε, να το καταθέσω κιόλας, να το θυµηθείτε: Άρθρο 5 στον ν.4512/2018 µε
όλες τις υπογραφές και τη δικιά σας, της εισηγήτριας τώρα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος (Μπάµπης) Παπαδηµητρίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
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Βουλής)
Λέει µέσα ότι πρέπει να προσληφθεί ένας ιδιώτης -όπως τον
λέτε εσείς, ένας άνθρωπος δηλαδή από την αγορά- να ανταµειφθεί σωστά, να ελεγχθεί για αυτό και εφ’ όσον πιάσει τους στόχους που θα έχει στη σύµβασή του, να παραταθεί για δεύτερη
φορά η θητεία του. Το ίδιο λέει και για τους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές. Απλά πράγµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην τα ξεχνάµε και µην µου πείτε ότι το κάνατε επειδή ήταν η
τρόικα που σας έβαλε να το κάνετε, γιατί έχει υπογράψει και ο
κ. Πολάκης στον ίδιο αυτό νόµο και θα σας καλέσει στην τάξη,
όπως το κάνει πολύ συχνά, όταν βγαίνετε από τη γραµµή.
Όµως και στο θέµα της περιουσίας -για να συνεχίσω αυτό που
έλεγα για το ΠΑΣΟΚ- το 1982 ένας από τους εµβληµατικούς κατά
ΠΑΣΟΚ νόµους ήταν ο νόµος-πλαίσιο για την παιδεία. Εκεί µέσα
είχε προβλεφθεί ότι θα δηµιουργηθεί ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του πανεπιστηµίου, καθενός πανεπιστηµίου. Έδωσαν µάχη οι άνθρωποι τότε να µην εφαρµοστεί αυτό
και δεν εφαρµόστηκε µέχρι το 1988. Το 1988 ξεκίνησε να εφαρµόζεται αυτό δειλά-δειλά. Θυµάµαι ακόµη τον µακαρίτη τον Σοφούλη που µου λέει: «Έχω το ok του Παπανδρέου, αλλά δεν
πρέπει να το µάθει κανείς, να φτιάξουµε την πρώτη εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να βάλουµε, φυσικά, έναν άνθρωπο που θα ξέρει να διαχειρίζεται
περιουσία».
Εξάλλου, τι περιµένετε; Εδώ γύρω-γύρω, δεν είναι µόνο του
ΕΦΚΑ, όλο το δηµόσιο, όλοι οι φορείς, τα ασφαλιστικά ταµεία, η
ΕΥΔΑΠ, όλοι έχουν ακίνητα τα οποία ρηµάζουν. Τα ρηµάζουν οι
άνθρωποι που τα κατοικούν, χωρίς να δικαιούνται να κατοικήσουν εκεί, φεύγουν οι γείτονες από γύρω-γύρω, διότι γίνονται
εστία εγκληµατικότητας και βρωµιάς. Ρηµάζουν τα ακίνητα και
εσείς λέτε «αφήστε τα!», γιατί στο µεταξύ πού και πού κάτι θα
βγει, κάποιο φιλετάκι θα δοθεί, απλώς θα δοθεί εκεί που θέλουµε
εµείς, γιατί στο µεταξύ πληρώνονται ενοίκια συµφωνηµένα.
Και τα ξέρετε αυτά, γυρνάτε έξω, µιλάτε µε κόσµο, ξέρετε ότι
συµφωνούνται ενοίκια τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την
αγορά, απλώς και µόνο γιατί είναι στο µιλητό µε το υπαλληλικό
-για να µην πω τίποτα άλλο- προσωπικό του ΕΦΚΑ και των άλλων
δηµοσίων οργανισµών, αλλά «σε τα µας», που λέει και ο λαός;
Εµείς τα ξέρουµε και τα αλλάζουµε. Αν εσείς τα ανέχεστε, κακό
του κεφαλιού σας!
Άρα, εγώ µε µεγάλη χαρά, κύριε Υπουργέ, θα το ψηφίσω, είναι
προφανές. Και µε την ευκαιρία να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λένε συνέχεια «γιατί δεν είχατε
προβλέψει τον πληθωρισµό ότι θα φύγει;», λες και τον είχε προβλέψει κανείς, εδώ βλέπω ότι η Κοµισιόν προβλέπει το φθινόπωρο του 2021 για την Ευρωζώνη 0,4%. Λίγο αργότερα, δηλαδή
τον Δεκέµβρη, προβλέπει 1,4% και τώρα το έχει κάνει 3,5%. Και
να µην σας πω και για τους άλλους οργανισµούς, το ταµείο, τον
ΟΟΣΑ. Όλοι έκαναν το ίδιο λάθος, γιατί απλούστατα δεν είναι
λάθος, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα θέµατα για να προβλέψεις.
Αντί να µας λέει ο Αρχηγός σας «εγώ τα είχα προβλέψει όλα»,
νοµίζω ότι το σηµαντικότερο και το πιο εύκολο να κάνει είναι να
προβλέψει ότι θα κάνει µεγάλη υποµονή ακόµη µέχρι να ξαναδεί
την εξουσία από κοντά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Καλαµατιανός Διονύσιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει δήθεν στον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, δήθεν θέλει να τον
κάνει πιο αποτελεσµατικό, δήθεν θέλει να εκδίδονται πιο γρήγορα οι συντάξεις.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύετε ότι βάζοντας ιδιώτες διευθυντές στον ΕΦΚΑ µε τεράστιους µισθούς θα βοηθήσετε στην αποτελεσµατικότητα και θα
λύσετε κάθε πρόβληµα του ΕΦΚΑ; Αλήθεια, πιστεύετε ότι αυτοί
µε το πάτηµα ενός κουµπιού, που λέγατε, ή µε µαγικό τρόπο θα
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βγάζουν πιο γρήγορα τις συντάξεις; Δεν υπάρχει περίπτωση, το
γνωρίζετε αυτό και προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Και το ερώτηµα είναι γιατί απαξιώνετε µε αυτό τον ακραίο, µε
αυτόν τον άδικο και προσβλητικό τρόπο τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν στελέχη στη
δηµόσια διοίκηση που έχουν εµπειρία, που έχουν γνώση, που
έχουν προσόντα, που έχουν πτυχία, µεταπτυχιακά, διδακτορικά
και µπορούν να προσφέρουν. Γιατί τα συκοφαντείτε µε αυτόν τον
τρόπο και γιατί τους φορτώνετε τις δικές σας αδυναµίες και τις
δικές σας µεθοδεύσεις;
Και βεβαίως, όλα αυτά που κάνετε στον ΕΦΚΑ είναι µια πολιτική - οδηγός, µια πολιτική - πιλότος. Σκεφτείτε τι µπορεί να ακολουθήσει µετά. Μπορεί να έρθει η Υπουργός Παιδείας, η κ.
Κεραµέως, που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για
τον ιδιωτικό τοµέα και να πει: «Δεν λειτουργούν καλά τα δηµόσια
σχολεία, να βάλουµε διευθυντές από τον ιδιωτικό τοµέα µε µισθούς χιλιάδων ευρώ», ή να έρθει ο Υπουργός Υγείας και να πει:
«Δεν λειτουργούν καλά τα νοσοκοµεία, να βάλουµε διευθυντές
κλινικών από τον ιδιωτικό τοµέα µε µισθούς τριπλάσιους και τετραπλάσιους από αυτούς των σηµερινών διευθυντών του ΕΣΥ».
Για να µην το ξεχάσω -το είδαµε προχθές- ο Υπουργός Υγείας
και η Αναπληρώτρια Υπουργός είπαν ότι τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου λειτουργούν καλύτερα από τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ως νοσοκοµεία.
Ετοιµάζεστε. Ανοίγετε τον δρόµο. Έρχεται! Αυτό θα κάνετε.
Θα το επεκτείνετε παντού.
Αυτό, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένα κράτος δικαίου. Αυτό δεν είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος διαφάνειας
και αξιοκρατίας. Και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Και έρχεστε και προβλέπετε και προκλητικές αµοιβές, τη
στιγµή που πριν λίγες µέρες χωρίς ντροπή ο Πρωθυπουργός
είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και δεν µπορεί να αυξηθεί ο
κατώτατος µισθός. Και έρχεστε και προβλέπετε αµοιβές 8.000
ευρώ για διευθυντές στον ΕΦΚΑ! Ακόµα και σε επίπεδο συµβολισµού είναι ακραίο το ατόπηµά σας. Προκαλείτε µε αυτές τις
αµοιβές. Προκαλείτε εκατοµµύρια εργαζόµενους και δεν τους
δίνετε τη δυνατότητα, καθώς δεν θέλετε να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το τεράστιο
κύµα ακρίβειας που προκαλεί ασφυξία. Δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν και εσείς το αρνείστε. Ταυτόχρονα δίνετε αυτές τις αµοιβές στους ιδιώτες, στους εκλεκτούς σας.
Για να µην το ξεχάσω, είπαµε ότι εχθές ανακοινώθηκε ρεκόρ
εικοσιπενταετίας στον πληθωρισµό από το 1997. Συνεχίζετε πολύ
καλά. Ταυτόχρονα αυξάνετε τις θέσεις των µετακλητών που έχει
ο διοικητής και οι υποδιοικητές του ΕΦΚΑ.
Κύριε Υπουργέ, διάβασα µε πολλή προσοχή το νοµοσχέδιο.
Υπάρχει κάποιος λόγος που να προκύπτει από το νοµοσχέδιο,
δηλαδή αύξηση αρµοδιοτήτων, αύξηση καθηκόντων του διοικητή
και των υποδιοικητών, για να δικαιολογηθεί η αύξηση των µετακλητών; Εγώ δεν είδα τίποτα τέτοιο. Αντίθετα, είδα να φεύγουν
αρµοδιότητες, να φεύγουν υπηρεσίες από τον ΕΦΚΑ. Προς τι η
αύξηση των µετακλητών; Έχετε φτάσει στους τρεις χιλιάδες
τριακόσιους µετακλητούς και θέλετε να βολέψετε και άλλους.
Αυτός είναι ο στόχος. Θεσπίζετε και fast track διαδικασίες για τις
προµήθειες του ΕΦΚΑ, κατά παρέκκλιση κάθε διαδικασίας που
ισχύει για το υπόλοιπο δηµόσιο.
Και σας ακούµε, κύριε Υπουργέ, να λέτε για τα αναλώσιµα, για
τα τόνερ, για τα αιρκοντίσιον. Υπάρχει κάποια διάταξη µέσα στο
νοµοσχέδιο που να περιορίζει στα τόνερ και στα αναλώσιµα και
στα αιρκοντίσιον την κατ’ εξαίρεση διαδικασία των προµηθειών;
Όχι βέβαια! Υπάρχει κάποια διάταξη που να απαγορεύει αυτές
τις κατ’ εξαίρεση διαδικασίες για τα δεκάδες εκατοµµύρια προµήθειες που αφορούν λογισµικό και προγράµµατα; Όχι βέβαια!
Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτά.
Άρα µη λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά αφορούν µόνο τα µικρά
αναλώσιµα. Μην προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τους Έλληνες πολίτες και τους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ, τους οποίους όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε τους συκοφαντείτε και τους απαξιώνετε.
Θέλετε να συνεχίσετε το πάρτι απευθείας αναθέσεων που έχετε
κάνει παντού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, είναι προφανές ότι µε το νοµοσχέδιο θα συντελεστεί
και το ξεπούληµα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακινήτων που ήδη υπάρχει
στον ΕΦΚΑ, που ήδη έχει καταθέσει προτάσεις, έχει κάνει δουλειά, έχει κάνει έργο για την αξιοποίηση των ακινήτων και εσείς
αρνείστε να την αξιοποιήσετε αυτή τη δουλειά. Αρνείστε να τα
δείτε αυτά τα δεδοµένα που σας έχουν δώσει οι υπάλληλοι τους
οποίους τους πετάτε. Τι θέλετε να κάνετε; Τη γρήγορη εκποίηση
των ακινήτων. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συµφέροντα, τα οποία έχουν βάλει στο µάτι τα ακίνητα – φιλέτα του ΕΦΚΑ που υπάρχουν στην Αθήνα και σε όλη την
Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εχθές, κύριε Υπουργέ, στη συνεδρίαση της επιτροπής µας ψέξατε όλη την Αντιπολίτευση επειδή αποκαλύψαµε τους πραγµατικούς σκοπούς που έχει η δηµιουργία αυτής της ανώνυµης
εταιρείας. Εµείς, όµως, µελετάµε το νοµοσχέδιο. Και τι βλέπουµε; Στο άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο ε’ λέει: «Σκοπός
της εταιρείας είναι και η εκποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ». Παρακάτω, στο άρθρο 12, παράγραφος 4, λέει ότι στην ανώνυµη
εταιρεία που φτιάχνετε παρέχετε την εντολή και την πληρεξουσιότητα να επιχειρεί κάθε δικαιοπραξία. Οι νοµικοί, αλλά και όλοι
καταλαβαίνουµε ότι όταν λέει «κάθε δικαιοπραξία» εννοεί και την
πώληση. Για ποιο αµεταβίβαστο των ακινήτων, µας λέτε, δηλαδή
της περιουσίας των ασφαλισµένων, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων; Ποιο αµεταβίβαστο; Το προβλέπετε στις διατάξεις
σας και µας λέτε ότι η κυριότητα παραµένει στον ΕΦΚΑ, ενώ δίνετε, παραχωρείτε κάθε δικαίωµα στην εταιρεία, ακόµα και πώλησης.
Κύριε Υπουργέ, οµολογήστε το, πείτε ξεκάθαρα ότι θέλετε να
εκποιήσετε τα ακίνητα, την περιουσία του ΕΦΚΑ. Σταµατήστε να
κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό!
Τι άλλο κάνετε; Φέρνετε και διάταξη µε την οποία καταργείτε
τον Ειδικό Λογαριασµό Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών.
Σαράντα χρόνια λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε τις εισφορές των ναυτικών. Το καταργείτε και το πάτε
στο ΝΑΤ. Αυτά κάνετε.
Ο ΕΦΚΑ έχει ανάγκη από πόρους και στήριξη. Έχει ανάγκη
από αξιοποίηση των ακινήτων, όχι από ξεπούληµά τους. Έχει
ανάγκη από σταθερές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, οι
οποίες θα προσφέρουν εισφορές στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, για να µπορεί να δίνει αξιοπρεπείς συντάξεις και αξιοπρεπείς παροχές. Έχει ανάγκη από αναβάθµιση και βελτίωση του
λογισµικού, του εξοπλισµού, των υποδοµών του. Έχει ανάγκη
από αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Έχει ανάγκη από ψηφιοποίηση του συνολικού ασφαλιστικού ιστορικού, ώστε να βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις.
Καταθέτουµε προτάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις για να ανακουφιστούν τα εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένων που είπατε,
όχι η εκποίηση της περιουσίας, όχι η πρόσληψη golden boys µε
αµοιβή 8.000 ευρώ.
Δεν θέλετε να τα κάνετε όλα αυτά εσείς. Όµως η προοδευτική
κυβέρνηση που έρχεται, δεν θα µείνει µε σταυρωµένα τα χέρια.
Θα διορθώσει τις στρεβλώσεις, θα αποκαταστήσει τον χαρακτήρα της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης και της περιουσίας
της. Θα καταργήσει αυτά τα νοµοθετήµατα. Η κοινωνική ασφάλιση είναι µια κατάκτηση. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Είναι αποτέλεσµα αγώνων. Την κέρδισαν οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι µε αγώνες και απαιτεί σεβασµό.
Αυτό το νοµοσχέδιο αφορά όλους. Θίγει ασφαλισµένους, εργαζόµενους, εργοδότες, επαγγελµατίες, συνταξιούχους, αγρότες, ανέργους, τους πάντες. Ακόµη και να ψηφιστεί αυτός ο
νόµος, πρέπει να καταργηθεί στην κοινωνία. Και θα καταργηθεί.
Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έρχεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Μετά θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης
κ. Βιλιάρδος και θα συνεχίσουµε στον κατάλογο των οµιλητών.
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Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, επειδή κάποιες φορές οι αλληγορίες µεταφέρουν την πραγµατικότητα καλύτερα από την αφήγηση, επιτρέψτε µου να σας πω µια ιστορία.
Ήταν µια φορά κι έναν καιρό µια οκτάκωπος κωπηλατική που
την έλεγαν ΕΦΚΑ. Είχε, όµως, για κακή της τύχη µόνο δύο κωπηλάτες και κουπιά σάπια. Προφανώς πήγαινε βασανιστικά αργά
και οι συνταξιούχοι που παρακολουθούσαν ως θεατές ξεροστάλιαζαν. Ήρθε τότε η κυβέρνηση και αποφάσισε ότι δεν µπορεί,
κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει η βάρκα να πάει πιο γρήγορα.
Έτσι, η λέµβος που την έλεγαν ΕΦΚΑ εκεί που είχε έξι κενές
θέσεις, απέκτησε και έξι πηδαλιούχους, τους οποίους η Κυβέρνηση απέσπασε από τον ιδιωτικό τοµέα των πηδαλιούχων, µε 8
χιλιάρικα τον καθένα µηνιαίως και µε την εντολή να µαστιγώνουν
τους δύο κωπηλάτες, για να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους. Στήσανε, µάλιστα, στη στεριά και µια –πώς την είπατε;- µονάδα εσωτερικών υποθέσεων που θα τιµωρεί, λέει, τους δύο κωπηλάτες
για να τους δώσει κι άλλο κίνητρο να πιάσουν τους στόχους
τους. Και για να µπορούν να τα κάνουν όλα αυτά πιο ευέλικτα,
να µη δίνεται κανένας λογαριασµός σε κανέναν δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, έφτιαξαν και µία Α.Ε. στην οποία θα ανήκει όλο αυτό
το νέο γενναίο διαχειριστικό µοντέλο, συµπεριλαµβανοµένης και
της ιδιοκτησίας της λέµβου, µε διοικητικό συµβούλιο που διορίζει
µε το «έτσι θέλω», µε φιρµάνι, ο Υπουργός. Και έζησαν όλοι καλά
κι εµείς χειρότερα.
Υπερβάλλω, κύριε Χατζηδάκη; Ας τα δούµε λίγο. Εν αρχή ην ο
νόµος Κατρούγκαλου. Με τις εντολές της τρόικας –δεν ήταν επιλογή του κ. Κατρούγκαλου τώρα, ας είµαστε ειλικρινείς µεταξύ
µας, ήταν καθ’ υπαγόρευση της τρόικας- δηµιουργήθηκε ένας
υδροκέφαλος οργανισµός. Ερχόταν ένας άνθρωπος από τους
µηχανικούς και πήγαινε στο γκισέ και εκεί ήταν ένας υπάλληλος
από το ΙΚΑ που δεν ήξερε να διαχειρίζεται τον φάκελο των µηχανικών, γιατί δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί για να το κάνει. Χωρίς
προσωπικό ο ΕΦΚΑ που δηµιούργησε ο κ. Κατρούγκαλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς καµµία εκπαίδευση, µε υποτυπώδεις ψηφιακές υπηρεσίες. Απ’ ό,τι µου είπαν οι άνθρωποι του ΕΦΚΑ –δεν ξέρω,
κύριε Υπουργέ, αν ισχύει αυτό, έτσι µου είπαν- ακόµα µε Windows 2000 «τρέχουν» τα συστήµατά τους.
Και έρχεται τώρα η «Μητσοτάκης Α.Ε.» να στήσει µια θυγατρική της Α.Ε. εντός του ΕΦΚΑ, την λέτε e-ΕΦΚΑ, γιατί θεωρείτε
ότι ό,τι έχει «e» µπροστά γίνεται πολύ πιο αποδεκτό στην ηλεκτρονική εποχή, µε διοικητικό συµβούλιο που θα διορίζεται κατά
το δοκούν µε ένα απλό φιρµάνι, µε το διοικητικό συµβούλιο να
διορίζει κατά το δοκούν και εκτός ΑΣΕΠ τους ιδιώτες πηδαλιούχους, στους οποίους αναφέρθηκα µε την αλληγορία µου πριν, οι
οποίοι θα πειθαρχούν τους κωπηλάτες, τους υπάλληλους του
ΕΦΚΑ χωρίς οι ίδιοι να τραβάνε κουπί, χωρίς κανένα περιορισµό
από τη δηµόσια διοίκηση, από τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα,
ελέγχοντες και ελεγχόµενοι οι ίδιοι, εποπτεύοντες και επόπτες
οι ίδιοι. Αυτό πάτε να ψηφίσετε. Να δούµε τι ψυχή θα παραδώσετε στο τέλος της τετραετίας ή όποτε γίνουν οι εκλογές.
Πέραν αυτού του ρεσάλτου στη διοίκηση του ΕΦΚΑ η νέα θυγατρική Α.Ε. της «Μητσοτάκης Α.Ε.» θα επιδοθεί και σε ένα άλλο
όµορφο ρεσάλτο στην ακίνητη περιουσία του δηµοσίου. Κοιτάξτε. Η δηµόσια περιουσία στην Ελλάδα -το ξέρουµε αυτό δεκαετίες τώρα- τα ακίνητα του δηµοσίου είναι µια θλιβερή ιστορία
ρεµούλας, διαφθοράς και διαπλοκής.
Και µιας και µιλάω για ακίνητα του δηµοσίου, σήµερα δεν είναι
που το Ελληνικό, το οποίο Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πολύ πρόσφατα δώσατε στον κ. Λάτση δήθεν για να το αναπτύξει, να το
χτίσει, τώρα τεµαχίζεται σε οικόπεδα και πωλείται µε προσόδους
για τον κ. Λάτση, προσόδους που θα έπρεπε να πάρει το ελληνικό δηµόσιο. Σε µια ευνοµούµενη χώρα θα έχει επιληφθεί εισαγγελέας για αυτό.
Σήµερα στην εποχή που ο κόσµος βογκά από την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας, που το κέντρο της Αθήνας ερηµώνει και µε τα
Airbnb τι κάνετε; Παίρνετε δηµόσια κτήρια, για παράδειγµα, στην
οδό Σωκράτους -δεν είναι του ΕΦΚΑ αυτά, αλλά είναι ένα παράδειγµα της συνολικής κατάστασης που επικρατεί- και θα τα δώ-
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σετε σε ιδιώτες να φτιάξουν ξενοδοχεία αντί να ζωντανέψετε το
κέντρο της Αθήνας µετατρέποντας αυτά τα κτήρια σε κοινωνικές
κατοικίες, αντί να ακούσετε την προτροπή του ΜέΡΑ25.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω να το ξέρετε, ότι η Ελλάδα είναι -αν
δεν κάνω λάθος- η µοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
δεν έχει οργανισµό κοινωνικής κατοικίας. Είναι η µοναδική χώρα.
Αντί να φτιάξετε έναν οργανισµό κοινωνικής κατοικίας να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεων και να υπάρξει µια ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγης και των
υψηλών ενοικίων φτιάχνετε και άλλα ξενοδοχεία και άλλα Airbnb
στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και γενικά.
Και σήµερα µε το νοµοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ βάζετε στο στόχαστρο των ίδιων αρπακτικών συµφερόντων τετρακόσια ακίνητα
του ΕΦΚΑ. Τετρακόσια ακίνητα, µια περιουσία που στάζει δάκρυα και αίµα, γιατί µην ξεχνάµε πώς προέκυψαν αυτά. Είναι
προϊόν χρεοκοπίας. Εταιρείες χρεοκόπησαν. Ασφαλισµένοι δεν
πήραν τις συντάξεις τους. Αυτά τα τετρακόσια ακίνητα είναι τετρακόσια ακίνητα που θυµίζουν λίγο τα ράφια ενός ενεχυροδανειστηρίου µε τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων εκεί. Ωραία,
είναι του ΕΦΚΑ. Είναι τετρακόσια ακίνητα που ευτυχώς γλίτωσαν
από το Υπερταµείο, που επέβαλε ο κ. Σόιµπλε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
τα οποία σήµερα εσείς βάζετε στο µάτι.
Κύριε Χατζηδάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι είχαµε
στο παρελθόν εµπειρία διαχείρισης ακινήτων του δηµοσίου ξέρουµε τι θλιβερή ιστορία είναι. Και είτε είχαµε εµπειρία µέσα από
το Υπουργείο Οικονοµικών, που κάποιοι από εµάς είχαµε, είτε είχαµε εµπειρία µέσα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, που κάποιοι
από εµάς είχαµε µε τη διαχείριση και «εκµετάλλευση» της πολύ
µεγάλης ακίνητης περιουσίας του πανεπιστηµίου, γνωρίζουµε
ένα πράγµα και νοµίζω ότι εδώ δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε.
Γνωρίζουµε ότι συνταγή διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και διαπλοκής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας
να γίνεται από τους ίδιους που τα διαχειρίζονται. Δεν µπορεί να
διαφωνούµε σε αυτό. Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει, µε δύο «ν»
αυτός ο Γιάννης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ό,τι γίνεται στον e-ΕΦΚΑ, θα µένει στον e-ΕΦΚΑ. Ξέρετε την
αµερικανική ταινία; Μονάδα εσωτερικών υποθέσεων φτιάχνετε
µε το νοµοσχέδιο που θα λογοδοτεί πού; Στο ίδιο διοικητικό συµβούλιο το οποίο θα διαχειρίζεται τη δηµόσια περιουσία, την περιουσία του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για διεθνή πρωτοτυπία αν
εξαιρέσει κανείς βεβαίως εταιρείες νεοµαφιόζικου τύπου, όπως
η «GOLDMAN SACHS», που έχουν τον έλεγχο και τη διαχείριση
ενωµένες σε ένα πράγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµασία αυτών των πρακτικών θα αυξηθεί. Αυτό που κάνετε σήµερα θα έχει µεγαλύτερη
σηµασία αύριο. Γιατί; Εσείς το λέτε, το ξέρουµε πολύ καλά, η
πανδηµία γεννάει πολλά νέα δισεκατοµµύρια κόκκινων χρεών
στον ΕΦΚΑ. Άρα θα υπάρξουν και άλλα ακίνητα. Τα τετρακόσια
θα γίνουν τετρακόσια πενήντα, πεντακόσια. Μακάρι να είναι όσο
το δυνατόν λιγότερα. Να, γιατί χαίρεται η «Μητσοτάκης Α.Ε.» και
χαµογελά η µητέρα, ο πατέρας, γιατί έχουµε µπει σε µία νέα
φάση της µνηµονιακής Ελλάδας, για την οποία το ΜέΡΑ25 προειδοποιεί εδώ και χρόνια. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η φάση
µε νέες αρπαχτές, νέες προσόδους υπέρ των λίγων από τις σάρκες µιας οικονοµίας σε αποσύνθεση και στο βάθος το πέµπτο.
Δυστυχώς, δυστυχέστατα θα θέλαµε να µην έχουµε επιβεβαιωθεί, αλλά επιβεβαιωνόµαστε και επιβεβαιωνόµαστε από τους
αντιπάλους µας ιδίως όταν το αρνούνται. Ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε στον «ΣΚΑΪ» τις προάλλες. Φαίνεται ότι δεν άκουσε
τους επικοινωνιολόγους του, που του λένε -είµαι σίγουρος, γιατί
είναι καλοί οι επικοινωνιολόγοι του κ. Μητσοτάκη- ότι η καλύτερη
επιβεβαίωση µιας πικρής αλήθειας είναι η άρνηση της. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός: «Άλλοι ήταν οι Πρωθυπουργοί των µνηµονίων. Εγώ δεν είµαι Πρωθυπουργός των µνηµονίων». Τι λέτε,
κύριε Μητσοτάκη; Σοβαρά;
Στην Ελλάδα βέβαια είσαι ό,τι δηλώσεις, αλλά υπάρχουν και
ορισµένα όρια, κύριε Μητσοτάκη. Ήσασταν Υπουργός του δεύτερου µνηµονίου. Ψηφίσατε παρέα µε τον κ. Τσίπρα το τρίτο µνηµόνιο. Από το 2019 διαχειρίζεστε το τέταρτο µνηµόνιο του κ.
Τσίπρα που µπήκε σε εφαρµογή τον Αύγουστο του 2018 και το
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είπατε αντιµνηµόνιο ή έξοδος από το µνηµόνιο.
Ο κόσµος εκεί έξω πολύ σωστά θα θέσει το ερώτηµα: Και εµάς
τι µας νοιάζουν όλα αυτά; Είναι περασµένα, ξεχασµένα. Περασµένα µπορεί να είναι, ξεχασµένα δεν είναι. Και µας νοιάζουν και
µας παρανοιάζουν στον βαθµό που φέρνουν νέα δυστυχία σήµερα και προµηνύουν νέα αποτελµάτωση, νέα µέτρα για τα επόµενα χρόνια, για την επόµενη δεκαετία λες και αυτή η ρηµαγµένη
χώρα µπορούσε να χάσει άλλη µια δεκαετία. Μας νοιάζουν, γιατί
ο κ. Μητσοτάκης όχι µόνο είναι συνεργός του δεύτερου και του
τρίτου µνηµονίου και διαχειριστής του τέταρτου, αλλά είναι και
ο Πρωθυπουργός του νέου, του πέµπτου µνηµονίου που είναι
στα σκαριά.
Υπερβάλλω; Να το δούµε µαζί νηφάλια, ψύχραιµα. Τι έγινε τον
Αύγουστο του 2018 όταν σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα και µε εσάς
βγήκαµε από το µνηµόνιο, σύµφωνα µε εµάς πήγαµε στο τέταρτο, δεν έχει σηµασία πώς το ονοµάζουµε; Έγινε το εξής: Η
τρόικα πήρε 100 δισεκατοµµύρια που ήταν να αποπληρώσουµε
µέχρι το 2030 και τα έσπρωξε για µετά το ‘32. Αυτό είναι χρηµατοδότηση, είναι ένα δάνειο. Υπάρχουν δύο τρόποι να δώσεις δάνειο στον πτωχευµένο. Να του δώσεις λεφτά και άλλα δανεικά ή
να του πεις αυτά τα δανεικά που ήταν να µου δώσεις την επόµενη
δεκαετία θα µου τα δώσεις µετά βεβαίως µε όρους συγκεκριµένους. Ποιοι ήταν οι µνηµονιακοί όροι του Αυγούστου του ‘18;
Πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% κάθε χρόνο µέχρι και φέτος και
2,2% µέχρι το 2060 κάθε χρόνο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην
ιστορία, αλλά δεν έχει σηµασία αυτό έχει συµφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μια παραδοχή για να βγουν τα ποσά αυτά των αποπληρωµών
µέχρι το 2060 ήταν ότι το 2021 -κοιτάξτε τα κείµενα που υπέγραψαν οι του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του ‘18- το ΑΕΠ θα είναι 210
δισεκατοµµύρια. Δεν είναι. Έτσι; Δεν είναι. Δεν είναι καν αυτό
που ήταν το ‘19. Θα δούµε πόσα θα είναι. Θα έπρεπε να είναι 210
δισεκατοµµύρια και να αυξάνεται µε πραγµατική ανάπτυξη 3%
κάθε χρόνο για πάντα. Αυτό ήταν το προαπαιτούµενο της τρόικας για να βγουν τα νούµερα του Αυγούστου του ‘18, που εµείς
λέµε τέταρτο µνηµόνιο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα αυτό.
Θα µου πείτε, ναι, µα έχουµε το µαξιλαράκι των αποπληρωµών. Αυτό είναι για τα επόµενα λίγα χρόνια. Αυτό το µαξιλαράκι
των αποπληρωµών, που είναι ένα µαξιλαράκι δανεικών κατ’
αρχάς -µην ξεχνιόµαστε, δεν είναι χρήµατα τα οποία τα βάλαµε
στην άκρη, είναι χρήµατα που δανειστήκαµε για να τα βάλουµε
στην άκρη- είναι µια πιστωτική κάρτα. Έστω ότι την έχουµε αυτή
την πιστωτική κάρτα που είναι γύρω στα 40 δισεκατοµµύρια,
είναι 40, 41 κάπου εκεί είναι. Οι υποχρεώσεις, όµως, του ελληνικού δηµοσίου, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, για την περίοδο ‘22 - ‘24 είναι 52 δισεκατοµµύρια αν προσθέσετε και την
κάλυψη του πρωτογενούς ελλείµµατος που εσείς λέτε ότι θα
έχουµε φέτος που είναι 2,7 δισεκατοµµύρια. Αυτό δεν λέτε; Η
πρόβλεψή σας είναι για 1,7% του ΑΕΠ πρωτογενές φέτος. Αν το
προσθέσετε αυτό σε αυτά που πρέπει να αποπληρωθούν µιλάµε
για 52 δισεκατοµµύρια υποχρεώσεις εκ των οποίων θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι 35,2 δισεκατοµµύρια είναι χρεολύσια και
14% είναι τόκοι µέχρι το 2024. Έχετε, δηλαδή, στην άκρη γι’ αυτά
µέχρι το 2024.
Για να βγει, όµως, η επόµενη περίοδος δεν φτάνουν τα πλεονάσµατα του 2,2% που είχε δεσµευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ µέχρι το 2060.
Θα πρέπει, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που κάνουµε χρησιµοποιώντας το ίδιο µακροοικονοµικό µοντέλο της τρόικας, το
DSA, όπως το λένε, µέχρι το 2034 όποιος και να είναι στην κυβέρνηση το πλεόνασµα να είναι 3,5%. 3,5% λιτότητα. Αυτό σηµαίνει. Μέχρι το 2034 µίνιµουµ, για να βγουν τα νούµερα που
συµφώνησαν η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε την
τρόικα.
Και µην ξεχνάµε και κάτι άλλο, ότι η ίδια η τρόικα παραδέχτηκε
το 2018 ότι το 2032 θα υπάρχει ένα πρόβληµα, γιατί τότε αρχίζουν οι αποπληρωµές και των τόκων όλων των προηγούµενων
δανείων. Έχουµε έναν «γκρεµό», δηλαδή, το 2032.
Θα µου πείτε: «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει µέχρι το 2032». Αυτό
µπορεί να ισχύει για σας, γιατί σας ενδιαφέρει η επόµενη εκλογή.
Αλλά, ένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει εύκολα σε µια χώρα
σαν την Ελλάδα που έχει ένα µαξιλάρι δανεικών που το βγάζουµε
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δεν το βγάζουµε µέχρι το 2024 και το 2032 έρχεται «καµπάνα».
Ένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει εύκολα σε µια χώρα τέτοια. Γι’ αυτό εµείς φωνάζουµε. Δεν µας ενδιαφέρει τόσο πολύ
το χρέος, µας ενδιαφέρει ότι έχουµε µια χρεοδουλοπαροικία, η
οποία διώχνει τις σοβαρές επενδύσεις, διώχνει τους σοβαρούς
επενδυτές. Έρχονται µόνο τα αρπακτικά. Αυτοί που θα πάρουν
κόκκινα δάνεια, που θα κάνουν καζίνο, αλλά που τελικά δεν κάνουν και τεµαχιοποιούν τα οικόπεδα και τα πουλάνε ως οικόπεδα.
Μοναδικό συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όσο
και να σας χαϊδεύουν τα αυτιά οι της τρόικας, από τα πράγµατα
θα αναγκαστείτε κι εκείνοι κι εσείς σε ένα νέο χρηµατοδοτικό πακέτο µετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, όπως έγινε και το 2007
και το 2009, θα ρίχνετε στάχτη στα µάτια του κόσµου ότι όλα
πάνε καλά, κοινωνικά µερίσµατα, λεφτά υπάρχουν, όπως έκαναν
και οι προηγούµενοι από εσάς. Μετά τις εκλογές θα έρθει το
µπουγιουρντί.
Πιστεύει κανείς σήµερα ότι µπορεί αυτό που περιέγραψα, το
πλαίσιο των αποπληρωµών, να γίνει χωρίς νέα µέτρα σε µια περίοδο που τα επιτόκια ανεβαίνουν και η ακρίβεια, που δεν την
υπολογίσατε, περιορίζει τις παραγωγικές επενδύσεις;
Σε µια χώρα που το 2019 οι ακαθάριστες παραγωγικές επενδύσεις ήταν από τις χαµηλότερες στον κόσµο, 6% του ΑΕΠ; Το
2019 είχαµε 6%. Ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 20%. Είχαµε
6% πριν την πανδηµία, οπότε µην το ρίξετε στην πανδηµία αυτό.
Σε µια χώρα που, αν και υπάρχουν επενδύσεις που δροµολογούνται αυτή τη στιγµή, η πλειοψηφία τους αφορά οικοδοµές,
κτήρια, τσιµέντο, δηλαδή τις λιγότερο παραγωγικές για την οικονοµία επενδύσεις.
Σε µια χώρα που ό,τι χρήµα κυκλοφορεί σήµερα, από αυτό που
κυκλοφορεί, το οικειοποιούνται είτε τα µονοπώλια που ξεκοκάλισαν τη ΔΕΗ είτε οι ευεργέτες που ξεκοκαλίζουν το Ελληνικό –
µην το ξαναπώ αυτό- είτε τα ταµεία που ξεκοκαλίζουν τα κόκκινα
δάνεια.
Κλαίγεστε εσείς της Κυβέρνησης για την ακρίβεια. Αν σας νοιάζουν οι «στρατοσφαιρικοί» λογαριασµοί του ηλεκτρικού ρεύµατος, αυτό που λέγαµε «οι λογαριασµοί της ΔΕΗ» κάποτε, και
διαφωνείτε µε εµάς που λέµε να καταργηθεί το χρηµατιστήριο
ενέργειας –έστω ότι είναι πολύ ριζοσπαστικό να το σκεφτείτε
αυτό- γιατί, κύριε Χατζηδάκη, δεν βάζετε έναν εφάπαξ φόρο στα
υπερκέρδη των τριών εταιρειών, και της ΔΕΗ, που παράγουν
ρεύµα; Πώς δικαιολογείτε το ότι έχουν υπερκέρδη σε µια περίοδο που οι Έλληνες πολίτες αγκοµαχούν κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασµός της ΔΕΗ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ένας windfall tax, ένας εφάπαξ φόρος, δεν είναι καν ριζοσπαστικός. Έχει γίνει και στις πιο καπιταλιστικές των καπιταλιστικών
χωρών. Γιατί δεν το κάνετε;
Ξέχασα. Λεφτά υπάρχουν, αλλά µόνο για τις τσέπες των συγκεκριµένων αρπακτικών. Για τους φτωχούς µόνο επιδόµατα
έχετε, τα οποία επιδόµατα θα πάνε στην τσέπη των αρπακτικών,
γιατί επιδοτείτε τα υπερκέρδη και τις προσόδους των αρπακτικών. Μόνο επιδόµατα θα πάρουν. Και θα δώσετε και κάποια άλλα
επιδόµατα, τα οποία όµως πώς τα δίνετε; Δανειζόµενοι από την
τρόικα, η οποία µετά τις επόµενες εκλογές θα έρθει να σας επιβάλει να χτυπήσετε ξανά σαν χταπόδι στον βράχο την εργατική
τάξη, τα λαϊκά στρώµατα.
Λέτε ότι ελπίζετε σε δύο «θαύµατα» για να µην γίνουν όλα αυτά
που λέει το ΜέΡΑ25. Ποια είναι τα δύο θαύµατα στα οποία αναφέρεστε; Πρώτον, αυτό που λέτε, το λένε και τα µέσα σας. Ότι
θα χαλαρώσει το δηµοσιονοµικό σύµφωνο, ότι θα µας δώσουν
τη δυνατότητα να µην εντάξουµε τα χρήµατα για επενδύσεις στο
έλλειµµα.
Ελπίζω να µην τα πιστεύετε πλέον αυτά, κύριε Χατζηδάκη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί το Βερολίνο το ξεκαθάρισε.
Πώς; Έχετε ακούσει για τον κ. Lars Feld; Ο κ. Lars Feld είναι ο
καινούργιος chief economist του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών της Γερµανίας, τον οποίον τον διόρισε αυτή τη βδοµάδα που µας πέρασε ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας,
ο κ. Lindner. Γιατί τον διόρισε; Γιατί ο κ. Lars Feld είναι η «σηµαία» του κινήµατος µέσα στο γερµανικό κατεστηµένο εναντίον
οποιασδήποτε χαλάρωσης του δηµοσιονοµικού συµφώνου. Ο κ.
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Lindner διόρισε τον κ. Lars Feld για να σηµατοδοτήσει σε εσάς
ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να σας χαλαρώσουν τα λουριά.
Το δεύτερο θαύµα στο οποίο ελπίζετε είναι να πετύχουµε
επενδυτική βαθµίδα, η «STANDARD & POOR’S», η «FITCH» κ.λπ.,
να µας ανεβάσουν, έτσι ώστε να δανειζόµαστε φθηνότερα.
Πρώτον, δεν υπάρχει πιθανότητα να δανειζόµαστε φτηνότερα.
Αυτό που ελπίζετε είναι η αύξηση του επιτοκίου να είναι µικρότερη από αυτή που θα είναι. Δεν πρόκειται να κάνει καµµία διαφορά στα µαθηµατικά της πτώχευσης, στα οποία αναφέρθηκα
προηγουµένως.
Για να το κάνουν, όµως, αυτό η «FITCH» και η «STANDARD &
POOR’S», πείτε µου τι περιµένει να δει από εσάς; Να σας πω; Λιτότητα. Μόνο µε νέα λιτότητα και περικοπές θα σας δώσουν την
επενδυτική βαθµίδα που ζητάτε.
Δυστυχώς, όπως είπα πριν, επιβεβαιωνόµαστε είµαστε εµείς
του ΜέΡΑ25. Δυστυχώς! Δεν θέλουµε να επιβεβαιωθούµε. Ζούµε
µε την ευχή να µην επιβεβαιωθούµε. Αλλά, επιβεβαιωνόµαστε
από τους αντιπάλους µας. Το είπε ο συνεταίρος σας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας. Το είπε και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε µια έκθεση που εσείς νοµίζω του ζητήσατε
να σας δώσει συµβουλές για το πώς θα επενδύσετε τα χρήµατα
του Ταµείου Ανάκαµψης. Έτσι δεν είναι;
Εγώ τη διάβασα αυτή την έκθεση και άκουσα και τι έγραψε ο
κ. Στουρνάρας σε ένα πρόσφατο άρθρο του. Τι ζητούν µαζί ο
συνδυασµός που σκοτώνει, Στουρνάρας και ΔΝΤ; Ζητούν ενδυνάµωση της λιτότητας για τους πολλούς και άλλη αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης για τους ηλικιωµένους.
Στα επόµενα χρόνια, λέει ο κ. Στουρνάρας, επιβεβαιώνοντας
αυτά που λέµε εµείς, η αποπληρωµή του χρέους θα γίνεται όλο
και πιο δυσβάσταχτη, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ θα µικραίνει. Γιατί; Γιατί το µεσοσταθµικό
επιτόκιο θα ανεβαίνει. Δεν το είπα εγώ, ο κ. Στουρνάρας το είπε.
Και µην ξεχνάµε -εγώ προσθέτω- και το 2032, τον «γκρεµό».
Μέσα σε όλα αυτά ήρθατε χθες εδώ και κάνετε ένα σόου πατριωτισµού, ψηφίζοντας να δώσουµε 10 δισεκατοµµύρια για
Ραφάλ και φρεγάτες. Για αυτά σίγουρα δανεικά υπάρχουν, γιατί
προφανώς δανεικά ήταν. Σε αυτό δεν θα έλεγε ποτέ όχι η κ. Λαγκάρντ, γιατί η κ. Λαγκάρντ δέχτηκε να σας δανείσει ορισµένα
χρήµατα περισσότερα για να τα δώσετε στον κ. Μακρόν.
Ο κ. Μητσοτάκης χθες από αυτό το Βήµα µας είπε ότι όσα κόµµατα αρνηθήκαµε να υπερψηφίσουµε τις αγορές σας είµαστε
εκτός εθνικού µετώπου. Εξαιρετικό αυτό! Σε λίγο θα µας αποκαλέσετε και «εθνοµιάσµατα», για να θυµηθείτε και τα παλιά σας.
Γιατί ο ακροδεξιός κατήφορός σας, ιδίως του κ. Μητσοτάκη, θυµίζει σχέδιο του Έσσεν. Δεν ξέρω αν έχετε δει που είναι ένας κατήφορος αέναος, δεν έχει τέλος.
Όπως χτες από αυτό το Βήµα ανέδειξε η Σοφία Σακοράφα,
λέει πολλά µία ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ της 7ης Μαρτίου του
2021, όπου στο κεφάλαιο που περιγράφει τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, αν το διαβάσεις, προσδιορίζει τις απειλές, που
είναι σαν να τις έγραψε η Ουάσιγκτον, όχι η Αθήνα. Το µόνο που
µπορείς να εκλάβεις από αυτή την ανακοίνωση του ΓΕΕΑΘΑ σας
–µας- είναι ότι ο µεγάλος µας κίνδυνος, ο µεγάλος εχθρός στην
περιοχή είναι η Ρωσία. Όπως είπε και η Σοφία Σακοράφα χθες,
ένας διαρκής «old time classic» εχθρός. Α ναι, είναι και το Ιράν.
Μην ξεχνάµε το Ιράν. Έτσι φαίνεται από αυτά που λέτε.
Πληρώνουµε, δηλαδή, για Ραφάλ και για φρεγάτες ώστε να
συνδράµουµε τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα στα εγκλήµατα πολέµου που κάνουν εναντίον του λαού της
Υεµένης και σε λίγο -το υπογράψατε αυτό, είναι στην ελληνογαλλική συµφωνία- θα συνδράµουµε και τον κ. Μακρόν µε το να στείλουµε στρατό στο Σαχέλ.
Ε όχι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θα υπερψηφίσουµε ποτέ τη σπατάλη 10 δισεκατοµµυρίων ενός χρεοκοπηµένου λαού για να συνδράµουµε στους ιµπεριαλισµούς τους
αµερικανικούς, τους γαλλικούς, τους σαουδαραβικούς.
Και σας επιστρέφουµε την κατηγορία περί διάσπασης του
εθνικού µετώπου. Εσείς διασπάτε το εθνικό µέτωπο, βουλιάζοντας κι άλλο τη χώρα στην ήδη βαθύτατη χρεοκοπία µε αγορές
οπλικών συστηµάτων τα οποία θέτετε στη διάθεση των υπονοµευτών της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή σε εκείνους που δεν
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κάνουν τίποτα για να εξασφαλίσουν την άµυνά µας.
Αυτήν την ώρα πυκνώνουν τα σύννεφα ενός πολέµου σε µια
κοντινή απόσταση. Ξέρετε, από την Αλεξανδρούπολη η Οδησσός
είναι πιο κοντά απ’ ό,τι είναι το Ηράκλειο της Κρήτης στην Αλεξανδρούπολη. Και θέτω ένα συγκεκριµένο ερώτηµα. Η πρόσφατη ελληνοαµερικανική αµυντική συµφωνία τι κάνει;
Προστατεύει την Αλεξανδρούπολη ή την εκθέτει σε κίνδυνο;
Ερωτώ: Ποιος επιβεβαιώθηκε από αυτά που συµβαίνουν στην περιοχή µας; Εσείς η Κυβέρνηση που, µέσω και του κ. Δένδια αλλά
και άλλων Υπουργών, προωθούσατε την ελληνογαλλική αµυντική
συµφωνία εξαίροντας τη σηµασία της στη βάση ποιας υπόθεσης;
Ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, λέει, σιγά σιγά φεύγουν
από τη Μεσόγειο και εστιάζουν στον Ειρηνικό Ωκεανό και στη
σύγκρουση, στην κόντρα τους µε την Κίνα και αφήνουν πίσω
τους τη Γαλλία ως µεγάλη δύναµη. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται
µε τα δεδοµένα τα σηµερινά ή η άποψη του ΜέΡΑ25 ότι η Γαλλία
είναι εκτός θέµατος για την Ανατολική Μεσόγειο και οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής παραµένουν ο κεντρικός παίκτης, ο κεντρικός ιµπεριαλιστής σε αυτήν την περίοδο και σε αυτήν την περιοχή;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
προσέξατε ποιο ήταν το µοναδικό πρόσφατο παράδειγµα που να
δεχθεί ένα σκαµπίλι ο επεκτατισµός του κ. Ερντογάν; Ποιο ήταν:
Δεν ήταν ένα σκαµπίλι που του έδωσε ο κ. Σουλτς, ο κ. Μακρόν
ή ο κ. Μπάιντεν. Οι φιλοδοξίες του κ. Ερντογάν ψαλιδίστηκαν
µόνο από τη βραχεία επέµβαση του ρωσικού στρατού στο Καζακστάν. Δεν θέλω να πω ότι ήταν κάτι καλό, αλλά ήταν το µοναδικό που δηµιούργησε θέµα στον Ερντογάν. Όµως για τον κ.
Μητσοτάκη που ξέθαψε µάλιστα το «ανήκοµεν εις την Δύση», και
το ΓΕΕΘΑ µας -θυµηθείτε την έκθεση στην οποία αναφέρθηκε η
Σοφία Σακοράφα- εχθρός µας είναι η Ρωσία. Και φαντάζοµαι ότι
σε αυτό το νατοϊκό πλαίσιο σύµµαχός µας, άνθρωπος µας πρέπει
να είναι η Τουρκία, έτσι δεν είναι;
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πολίτες που µας ακούτε και έξω,
εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν µασάµε τα λόγια µας. Δεν πιστεύουµε ότι
υπάρχουν καλοί και κακοί ιµπεριαλιστές. Μιλάµε τη γλώσσα της
αλήθειας κατάµουτρα σε κάθε έναν ισχυρό που επιβουλεύεται
την ειρήνη και την πλειοψηφία των ανθρώπων, είτε είναι ο Πούτιν,
είτε είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, είτε είναι το Βερολίνο, είτε ο
Ερντογάν. Όπως δεν φοβόµαστε να ονοµάσουµε σε αυτήν την
Αίθουσα τους ολιγάρχες, δεν φοβόµαστε, πρώτον, να εγκαλέσουµε τον κ. Πούτιν για εγκλήµατα εναντίον της ανθρωπότητας
τότε στην Τσετσενία, τότε που η Δύση στην οποία ανήκετε σφύριζε αδιάφορα. Δεύτερον, να πούµε ξεκάθαρα ότι η σηµερινή ένταση στην ανατολική Ευρώπη και ιδίως στην Ουκρανία οφείλεται
στην προσπάθεια από το 1991 του αµερικανικού ιµπεριαλισµού
να περικυκλώσει τη Ρωσία. Τρίτον, να στιγµατίσουµε την απόλυτη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απογαλακτιστεί από
το ΝΑΤΟ επιβάλλοντας µια δική της πολιτική ειρήνευσης στην
ευρωπαϊκή ήπειρο από τον Ατλαντικό και γιατί όχι µέχρι το Βλαδιβοστόκ. Είναι µια αποτυχία. Κακά τα ψέµατα.
Βλέπετε το θέαµα της Ευρώπης; Κοµπάρσος στο τι γίνεται
στην Ευρώπη. Βλέπετε την κατάρρευση της γενέθλιος ιδέας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ότι δεν θα γίνει ξανά πόλεµος στην Ευρώπη. Καταρρέει αυτή η
γενέθλια υπόσχεση εδώ σήµερα. Θλιβόµαστε πραγµατικά. Ως
διεθνιστές, ως ευρωπαϊστές θλιβόµαστε γι’ αυτό το θέαµα µιας
Ευρωπαϊκής Ένωσης-κοµπάρσου και θυµόµαστε αυτό που είχε
πει όταν κάποτε ρώτησαν τον Μαχάτµα Γκάντι ποια ήταν η
άποψή του για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό και τον βρετανικό πολιτισµό συγκεκριµένα. Είχε πει: «Θα ήταν µια πολύ καλή ιδέα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Αυτό πιστεύουµε και εµείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν
µια πολύ καλή ιδέα να έχουµε µια Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να συνοψίσω τον λόγο ύπαρξης
του ΜέΡΑ25 αλλά και τον λόγο µας για όλα αυτά τα ζητήµατα.
Ως διεθνιστές, ως ευρωπαϊστές και ως πατριώτες παλεύουµε
ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα µέτωπα για τους ανθρώπους που
δουλεύουν στον ΕΦΚΑ που σε λίγο θα έχουν στο σβέρκο τους
τους πηδαλιούχους των οκτώ χιλιάρικων, οι οποίοι παράλληλα
θα νέµονται και τα ακίνητα των δακρύων. Για τους συνταξιού-
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χους του σήµερα και του µεθαύριο που θα κληθούν να σηκώσουν
το πέµπτο, µέσω µιας νέας λιτότητας που σήµερα φέρνει η ακρίβεια, µετά τις εκλογές θα φέρει το σφίξιµο των δοντιών από το
γνωστό τρίγωνο Βερολίνου, Φρανκφούρτης και Βρυξελλών.
Και βέβαια παλεύουµε για την ειρήνη στην περιοχή και υπέρ
των συντρόφων δηµοκρατών στην Τουρκία, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στο Μπέλµαρς του Λονδίνου όπου σαπίζει ο συνοδοιπόρος µας Τζούλιαν Ασάνζ, σε όποιες και όποιους υποφέρουν
αναίτια και µόνο επειδή έτσι θέλουν οι ισχυροί που υπονοµεύουν
ανθρώπους και φύση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκοσµίως.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε και καλούµε στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής
Λύσης, τον κ. Βασίλειο Βιλιάρδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσουµε
από το ότι ο e-EΦΚΑ είχε ιδρυθεί ή µάλλον µετασχηµατιστεί ψηφιακά µε την προσθήκη του «e-» µε τον ασφαλιστικό νόµο
4670/2020 της Νέας Δηµοκρατίας. Μετά από δύο χρόνια τώρα η
Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως θέλει να τον εκσυγχρονίσει, αν και
αυτό που δροµολογεί µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι οι προσλήψεις ακόµη πιο πολλών χρυσών παιδιών -αντιπαθώ τις ξενικές
εκφράσεις- και όχι µόνο, προφανώς επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Εκτός αυτού, δηλώνει πως έχει την πρόθεση να αξιοποιήσει
τα ακίνητα του οργανισµού, δηλαδή να τα ξεπουλήσει σύµφωνα
µε τη µνηµονιακή ορολογία που έχει επικρατήσει και την εξειδίκευση του κυρίου Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, όχι του Υφυπουργού.
Το µεγάλο πρόβληµα πάντως που αντιµετωπίζει ο ΕΦΚΑ είναι
οι εκκρεµείς συντάξεις, κάτι που συµβαίνει διαχρονικά, ενώ έχει
καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις αξιολογήσεις των θεσµών, καθώς
επίσης του ΔΝΤ που πίεζαν ανέκαθεν για τη διευθέτηση των κρατικών υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, αφού
είναι εις βάρος ανθρώπων που έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή
πληρώνοντας τις εισφορές τους, ενώ πρέπει να περιµένουν χρόνια τη σύνταξή τους για να συντηρηθούν επειδή το δηµόσιο είναι
ανίκανο να κάνει σωστά τη δουλειά του.
Έως πέρυσι υπήρχαν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκκρεµείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά
αργότερα όλα µαζί γιατί είναι πολλά, µε ευθύνη του ανίκανου επιτελικού κράτος, ενώ έχει εγκατασταθεί το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» ήδη
από το 2020. Ο Υπουργός δε, αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες,
δροµολόγησε µια τροπολογία τον Απρίλιο του 2021 για την παροχή σύνταξης 384 ευρώ σε κάποιους, σε επίπεδα Βουλγαρίας
δηλαδή, όταν οι κρατήσεις ήταν σε δυτικοευρωπαϊκά επίπεδα.
Με την ίδια τροπολογία προτεινόταν η πρόσληψη εκατόν πενήντα συµβασιούχων ιδιωτών για να βοηθήσουν στον έλεγχο των
αιτήσεων, ενώ τελικά προσλήφθηκαν εκατόν εβδοµήντα εννέα
τον Νοέµβρη, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Εύλογα λοιπόν απορεί κανείς γιατί προσλήφθηκαν παραπάνω, πόσοι χρειάζονται και ποια είναι η πρόοδος που επιτεύχθηκε, ελπίζοντας
να απαντήσει ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός χωρίς ψέµατα όµως
ή µισές αλήθειες.
Από την άλλη πλευρά, επικρατεί µια δηµιουργική ασάφεια σχετικά µε τον αριθµό των εκκρεµών συντάξεων, ενώ ο Υπουργός
έχει δηλώσει κάτι που επιβεβαιώνεται από τον ίδιο στη δωδέκατη
αξιολόγηση των θεσµών, πως έως τον Ιούνιο του 2022 δεν θα
υπάρχουν εκκρεµείς κύριες συντάξεις αλλά προφανώς µόνο επικουρικές. Σε άρθρο όµως που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά
αναφέρεται πως δεν θα περιλαµβάνονται, πρώτον, είκοσι επτά
χιλιάδες περίπου διεθνείς συντάξεις, για τις οποίες απαιτείται αλληλογραφία µε κράτη και φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης,
δεύτερον, ογδόντα χιλιάδες συντάξεις παράλληλης ασφάλισης
που αποδίδονται στους δικαιούχους λειψές για σχεδόν έξι χρόνια.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, πραγµατικά για µία σκόπιµη δηµιουργική ασάφεια; Το πρόβληµα είναι οι προϊστάµενοι που θα προσληφθούν µε το σηµερινό σχέδιο νόµου από επιτροπή που θα
ορίζει ο Υπουργός στο άρθρο 3 ή µήπως τα πριµ παραγωγικότητας που θα δοθούν;
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Συνεχίζοντας µε το δεύτερο µεγάλο προβληµατικό θέµα του
νοµοσχεδίου, µε την αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ, δεν
έχει προσκοµιστεί καν κατάσταση µε τα προς διαχείριση πάγιά
του, ενώ δεν γνωρίζουµε ούτε αν έχουν αποτιµηθεί -ποια ήταν η
αξία τους, δηλαδή- κατά την απορρόφηση των ταµείων από τον
ΕΦΚΑ.
Τι να περιµένει, βέβαια, κανείς από κυβερνήσεις που µετέφεραν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου στο Υπερταµείο
και στις θυγατρικές του, ειδικά τα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην
ΕΤΑΔ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς καµµία
εκτίµηση και καµµία αξιολόγηση; Από κυβερνήσεις που εκτιµούν
την αξία του Υπερταµείου, που έχει µετοχικό κεφάλαιο 110 εκατοµµύρια, µε κριτήριο την καθαρή θέση του στις 31 Δεκεµβρίου
2020 στον προϋπολογισµό του 2022 στα 3,8 δισεκατοµµύρια,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά; Μόλις 3,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ αξίζουν όλα µας τα περιουσιακά στοιχεία; Αστείο δεν είναι;
Τι να περιµένει κανείς από κυβερνήσεις που αναζητούν τρόπους σχετικά µε το πώς θα συµπληρώσουν την απώλεια των
ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ µετά την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας µε τρόπους νοµότυπης παράκαµψης της απόφασης; Από κυβερνήσεις που νοµοθετούν συνεχώς κατά παρέκκλιση;
Σε άρθρο, πάντως, από το 2019, που θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, αναφέρεται πως τα ασφαλιστικά ταµεία διαθέτουν
έναν αναξιοποίητο θησαυρό. Χίλια εκατόν δεκαέξι ακίνητα, εκ
των οποίων εξακόσια πενήντα στην Αττική και τα διακόσια πενήντα έξι στο κέντρο της Αθήνας, µε συνολικό εµβαδόν ένα εκατοµµύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Εν προκειµένω, µε µια µέση εκτίµηση 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, η αξία τους υπολογίζεται στο 1,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ -εµάς δεν µας αρέσουν τα περίπου, θέλουµε ακριβή νούµερα-, µε τα µισά, βέβαια, ακίνητα κενά και αδρανή, ενώ σύµφωνα µε ένα πιο πρόσφατο άρθρο, που επικαλείται την τελευταία
απογραφή από το 2017, ο ΕΦΚΑ έχει τετρακόσια ακίνητα, αξίας
1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε το 14%, λέει αυτό το άρθρο, να
παραµένει αναξιοποίητο. Κυριολεκτικά εξοργίζει εδώ η αδιαφορία και η ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, ενώ θα
έπρεπε να απαντήσει ο Υπουργός σχετικά µε το πόσα ακίνητα
έχει σήµερα ο ΕΦΚΑ, ποια είναι η αξία τους και ποια η µεταβολή
τους τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσµο,
όχι τα υπόλοιπα.
Το γνωρίζετε αλήθεια και θα απαντήσετε, κύριε Υφυπουργέ ή
ο Υπουργός µετά, ή µήπως θα συνεχιστεί η δηµιουργική ασάφεια
λόγω άγνοιας ή σκοπιµότητας;
Συνεχίζω στο επόµενο που εξοργίζει. Δεν έχουν τοποθετηθεί
οι παράµετροι λειτουργίας, κυρίως οι στόχοι της καλώς εννοούµενης αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ, όχι του ξεπουλήµατος δηλαδή. Πουθενά δεν τοποθετούν στόχους οι Υπουργοί.
Πώς αξιολογούνται αλήθεια τότε από τον Πρωθυπουργό; Με κριτήριο τους ψηφοφόρους τους; Ψηφοθηρικά; Δεν µπορούν να
υπολογίσουν ο Υπουργός και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης από τη διαχείριση των ακινήτων;
Δεν µπορούν να µας προσκοµίσουν τις κατευθύνσεις αξιοποίησης της συγκεκριµένης περιουσίας, τουλάχιστον τις κατευθύνσεις; Θα ανακαινιστούν; Θα πουληθούν; Θα ενοικιαστούν; Τι
ακριβώς σχεδιάζετε; Θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, χωρίς να
γνωρίζουµε αυτά τα στοιχεία; Για εντελώς ανόητους µας θεωρεί
η Κυβέρνηση;
Εν τούτοις, ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης υποσχόταν, θυµίζοντάς µας τον γνωστό Μάντοφ, αποδόσεις 43% έως 68% για τις
επικουρικές συντάξεις στην παρουσίαση του Υπουργείου, όπως
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, όπου οι προβλέψεις του στηρίζονταν στον µέσο όρο του 4,51% των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς
επίσης σε αµοιβαία ΑΕΔΑΚ µε βάση την απόδοση 2003 έως 2020.
Δεν υπάρχουν, αλήθεια, αντίστοιχα µεγέθη ή στοιχεία για τα ακίνητα;
Τέλος, όπως έχουµε διαπιστώσει και σε άλλα νοµοσχέδια, δεν
έχει προσκοµιστεί ο κανονισµός λειτουργίας της εταιρείας στο
άρθρο 14, κάτι που φυσικά είναι πολύ σηµαντικό και δεν έπρεπε
σε καµία περίπτωση να παραλειφθεί.
Όσον αφορά τώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε γε-
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νικές γραµµές η ποσοτικοποίηση είναι ως συνήθως -πάντοτε
συµβαίνει- ελλιπής, αφού δεν παρουσιάζονται στοιχεία για το κόστος των προσλήψεων και των πρόσθετων εξόδων από τις ρυθµίσεις που µπορεί να είναι σηµαντικά. Τα µοναδικά που
εµφανίζονται είναι τα εξής: Πρώτον, 25.200 περίπου για µία
ακόµα θέση στο γραφείο του διοικητή του ΕΦΚΑ στο άρθρο 5.
Δεύτερον, 452.000 περίπου όσον αφορά δώδεκα θέσεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της δηµιουργούµενης µονάδας εσωτερικών ερευνών στο άρθρο 7. Δηλαδή, πρόκειται για
2.690 ευρώ τον µήνα, όπως προκύπτει εάν διαιρέσουµε τις
452.000 µε τα δώδεκα άτοµα για δεκατέσσερις µισθούς τον
χρόνο.
Δεν αναφέρονται, όµως, οι αποδοχές του προϊσταµένου της
µονάδας εσωτερικών ερευνών, ενώ στον Τύπο και εδώ γράφτηκε
πως ο µισθός του θα είναι 8.000. Ισχύει αλήθεια, κύριε Υπουργέ;
Θα είναι 8.000;
Δεν αναφέρεται ούτε η εκτίµηση των λειτουργικών εξόδων της
µονάδας ούτε το κόστος εξοπλισµού της. Δεν είναι επιεικώς απαράδεκτο; Είναι νοµοσχέδιο αυτό;
Τέλος, αναφέρεται µόνο η δαπάνη για το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, το
1.000.000 ευρώ δηλαδή, µε µοναδικό µέτοχο τον e-ΕΦΚΑ στο
άρθρο 10.
Περαιτέρω δεν αναφέρονται διάφορα ποσά για τον e-ΕΦΚΑ,
όπως τα εξής: Πρώτον, το χρηµατικό ποσόν που θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, πλην των προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων ως επιβράβευση παραγωγικότητας στο
άρθρο 4. Δεν πρέπει να το γνωρίζουµε;
Δεύτερον, το κόστος ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων
έργων προµηθειών και υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στο άρθρο 3.
Ούτε αυτό αναφέρεται.
Τρίτον, η αύξηση των αποδοχών των προϊσταµένων γενικών
διευθύνσεων, καθώς επίσης και των προϊσταµένων διευθύνσεων
του e-ΕΦΚΑ στα άρθρα 3 και 27. Εµφανίστηκε, όµως, στον Τύπο
πως οι νέοι γενικοί διευθυντές, που µπορεί να προέρχονται από
την αγορά µε την παράκαµψη του ΑΣΕΠ στο άρθρο 3, θα έχουν
αµοιβές έως 8.000 ευρώ µηνιαία, όπως, επίσης, και ο επικεφαλής
της νεοσύστατης µονάδας εσωτερικών ερευνών. Ισχύει; Δεν θα
έπρεπε όλα αυτά να τα γνωρίζουµε;
Όσον αφορά στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, δεν αναφέρονται τα εξής ποσά: Πρώτον, το κόστος αµοιβής των σαράντα
θέσεων προσωπικού µε σύµβαση ΙΔΑΧ, της εταιρείας διαχείρισης και των τριών θέσεων δικηγόρων του άρθρου 18. Στον Τύπο
αναφέρεται -πάντοτε στον Τύπο, δεν υπάρχει τίποτα στο νοµοσχέδιο- πως θα αµείβονται µε 4.631 ευρώ τον µήνα. Ισχύει;
Εκτός αυτού, δεν αναφέρεται η αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου του άρθρου 15.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερον, η αµοιβή που θα καταβάλλεται στην εταιρεία ακινήτων e-ΕΦΚΑ για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του eΕΦΚΑ του άρθρου 12, η οποία έχει σχέση και µε τους στόχους
απόδοσης που δεν ορίζονται, όπως προαναφέραµε. Είναι σηµαντικό, για να γνωρίζουµε πώς θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας
της, αφού διαφορετικά θα χρειάζεται αυξήσεις κεφαλαίου, που
προφανώς θα επιβαρύνουν τους πολίτες.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, προφανώς δεν µπορούµε να εµπιστευτούµε µια τεκµηριωµένα ασυνεπή και ανεπαρκή Κυβέρνηση
που νοµοθετεί µη κοστολογηµένες ενέργειες, καθώς επίσης αοριστολογίες, χωρίς να τοποθετεί καν στόχους, παρά το ότι προβαίνει σε προσλήψεις και ιδρύει συνεχώς νέες εταιρείες. Πόσω
µάλλον όταν έχει εκτοξεύσει στα ύψη τα δίδυµα χρέη και δίδυµα
ελλείµµατά µας, τα οποία χρηµατοδοτεί µε δανεικά, έχοντας καταντήσει την Ελλάδα κυριολεκτικά ζητιάνο της Ευρώπης. Πιστέψτε µε, δεν θα πωλούσαµε ούτε ένα οµόλογο, εάν δεν
εγγυόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ούτε ένα.
Σε ορισµένα άλλα θέµατα τώρα, χθες ένας ακροδεξιός Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας µάς κατηγόρησε αυθαίρετα πως
έχουµε τις ίδιες αντιλήψεις µε αυτόν. Αν είναι δυνατόν! Θα του
προτείναµε πάντως, να αναζητήσει ακροδεξιούς πολιτικούς συ-
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νοδοιπόρους του στο δικό του κόµµα. Θα βρει αρκετούς.
Συνεχίζοντας, στο θέµα του πληθωρισµού που εκτοξεύθηκε
στο 6,2% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, πρόκειται µόνο για τον
µέσον όρο, αφού για τα χαµηλά εισοδήµατα, στα βασικά είδη δηλαδή, υπερβαίνει το 15%. Κριτήριο η άνοδος της τιµής του φυσικού αερίου κατά 155%, του ηλεκτρικού κατά 56,7%, τα λέει όλα
ο ΕΛΣΤΑΤ, του πετρελαίου κατά 36%, του ελαιολάδου κατά
15,4%, των λαχανικών κατά 14,4% κ.ο.κ..
Ως εκ τούτου, η αγοραστική αξία των µισθών και των συντάξεων έχει µειωθεί περισσότερο από την εποχή των πρώτων µνηµονίων, ενώ ο πληθωρισµός είναι κρυφοί φόροι που µόλις
αυξήθηκαν στο 6,2%. Αυξήθηκαν οι φόροι στο 6,2%. Για τους
φτωχούς πάντως ο πληθωρισµός είναι το νέο µνηµόνιο. Είναι ήδη
εδώ, πολύ απλά.
Εν προκειµένω, εµείς έχουµε προτείνει από καιρό την καταπολέµηση του πληθωρισµού µέσω της µείωσης του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιµα, στην ενέργεια, στα λιπάσµατα, στις ζωοτροφές και
στα άλλα αγροεφόδια, καταθέτοντας παραδείγµατα από την Πολωνία και από άλλες χώρες. Όλα αυτά χωρίς να µειωθούν τα
έσοδα του δηµοσίου, αφού εισπράττει ήδη περισσότερο ΦΠΑ
στις αυξηµένες τιµές απ’ όσο είχε υπολογίσει, θυµίζοντας πως η
πρόβλεψη του Υπουργού στον προϋπολογισµό ήταν 0,8% για το
2022. Τον Ιανουάριο 6,2%. Ως συνήθως δηλαδή, οι προβλέψεις
του Υπουργείου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αν δεν το δροµολογήσει άµεσα η Κυβέρνηση αν δεν µειώσει δηλαδή, τον ΦΠΑ
στα είδη που είπαµε θα αναγκαστεί να αυξήσει όλους τους µισθούς, θέτοντας σε κίνηση το σπιράλ µισθών-τιµών για το οποίο
έχουµε προειδοποιήσει ήδη από πέρυσι, που θα καταστήσει ανεξέλεγκτο και διαρκείας τον πληθωρισµό.
Το παραπάνω σπιράλ θα είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, η οποία υποφέρει ήδη από το επενδυτικό κενό που υπερβαίνει τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε
αποτέλεσµα να έχει µειωθεί η παραγωγικότητα των εργαζοµένων
µας στο 69,1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν της Ιρλανδίας
είναι στο 218,4%, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Της Ελλάδας 69,1%, η χαµηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 218,4%
της Ιρλανδίας. Πώς λοιπόν να µην έχει η Ιρλανδία µεγαλύτερους
µισθούς;
Ειδικά όσον αφορά τώρα στην ενεργειακή ληστεία των Ελλήνων, το 50% της ανόδου των τιµών οφείλεται καθαρά στην κακοδιαχείριση της Κυβέρνησης, ενώ οι δύο βασικότεροι λόγοι είναι
πρώτον, η πρόωρη απολιγνιτοποίηση χωρίς κανέναν σχεδιασµό
και δεύτερον, το target model που δροµολόγησε ο κ. Χατζηδάκης, το είπα αγγλικά ειρωνικά, ισχυριζόµενος τότε πως πρόκειται
για µια µεγάλη µεταρρύθµιση. Όσον αφορά στο µοντέλο του κ.
Χατζηδάκη, έχει οδηγήσει σε ένα όργιο αισχροκέρδειας των παραγωγών φυσικού αερίου, µέσω της τέταρτης αγοράς του χρηµατιστηρίου, που δηµιούργησε ο Υπουργός, της αγοράς
εξισορρόπησης. Χωρίς να επεκταθούµε εδώ σε λεπτοµέρειες,
αφού δεν υπάρχει χρόνος, είναι γνωστό πως αµέσως µόλις ξεκίνησε το συγκεκριµένο target model οι τιµές στη χονδρεµπορική
αγορά του ηλεκτρισµού, αµέσως µόλις ξεκίνησε, τετραπλασιάστηκαν -τότε δεν υπήρχε καµµία κρίση, πουθενά-, γεγονός που
προκάλεσε την παρέµβαση της ΡΑΕ, της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας, ήδη από τα τέλη του 2020 όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, για να µη λέµε ότι φταίει η παγκόσµια ενεργειακή
κρίση, ενώ φαίνεται ότι όταν επενέβη η ΡΑΕ το έκανε χωρίς κανένα αποτέλεσµα, κρίνοντας από τις σηµερινές τιµές της ενέργειας που έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί στα ύψη.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, να εµπιστευτούµε οποιαδήποτε άλλη
µεταρρύθµιση αυτής της Κυβέρνησης και αυτού του Υπουργού;
Προφανώς όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βιλιάρδο.
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Συνεχίζουµε τον κατάλογο οµιλητών και καλούµε στο Βήµα τον
κ. Τζηκαλάγια Ζήση από τη Νέα Δηµοκρατία.
Η επόµενη τριάδα που θα ακολουθήσει είναι ο κ. Πάνας, η κ.
Δούνια και ο κ. Ζαχαριάδης.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε στη χθεσινή συζήτηση του νοµοσχεδίου
από αυτό το Βήµα πως δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ΣΥΡΙΖΑ
η άµυνα της χώρας. Μήπως, όµως, αποδεικνύεται -και στο σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε- από αυτά που ειπώθηκαν,
ακούστηκαν και από το ότι τέθηκε θέµα αντισυνταγµατικότητας,
ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ΣΥΡΙΖΑ το κοινωνικό κράτος
ή έστω δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα; Μήπως πρώτη προτεραιότητα για σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να συζητάτε πώς θα επανέλθει η «δεύτερη φορά Αριστερά» στην
εξουσία και κυρίως πώς θα γίνει η κατάληψη των αρµών της
εξουσίας; Εµείς ως Κυβέρνηση αποδεικνύουµε ότι πραγµατικά
ενδιαφερόµαστε για το κοινωνικό κράτος.
Δύο είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους σήµερα φέρνουµε
και αύριο θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Η σύγχρονη ταλαιπωρία, αυτό το άγος που υφίσταται ο κάθε πολίτης όταν σαν
απόµαχος της εργασίας επιζητεί να πάρει τη σύνταξή του και ταλαιπωρείται τρία και τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Πολλές φορές
βλέπαµε ότι και παλιότερα συνέβαιναν αυτά, φυσικά. Αλλά αυτό
το φαινόµενο επιδεινώθηκε το 2016, µε τον νόµο Κατρούγκαλου
τότε, που για δύο χρόνια οι υπάλληλοι στα ασφαλιστικά ταµεία
κατέβασαν στιλό. Παραλάβαµε ένα εκατοµµύριο και πλέον εκκρεµείς συντάξεις.
Δεύτερος λόγος: τα κατεβασµένα τηλέφωνα. Τι είναι αυτό; Ο
κάθε πολίτης απόµαχος της εργασίας που απευθυνόταν στο ταµείο του είτε στον ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ για να πάρει τη σύνταξή του,
έπαιρνε ένα χαρτί που έλεγε «Πληροφορίες 210…», δυστυχώς
πάντα «210…». Το κέντρο είναι η Αθήνα, δυστυχώς. Και συνέβαινε το θλιβερό φαινόµενο να µην µπορεί να επικοινωνήσει
ποτέ. Τηλεφωνούσαν ξανά και ξανά και κανένας δεν απαντούσε.
Φτιάξαµε το 1555 και ήδη, µέσα σε λίγο καιρό, οι κλήσεις είναι
πάνω από ένα εκατοµµύριο.
Κλαψουρίζετε –ας µου επιτραπεί, κύριε Πρόεδρε, η έκφρασηεσείς του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε περίπου τα ίδια επιχειρήµατα που λέγατε πριν δυόµισι χρόνια για τη ΔΕΗ. Και όµως, τη σώσαµε τη
ΔΕΗ. Κινδύνευε να καταρρεύσει και έχει σωθεί. Να µην πάω πιο
παλιά, που µε κυβέρνηση του κόµµατός µας, της Νέας Δηµοκρατίας και µε τον ίδιο Υπουργό διασώσαµε την «Ολυµπιακή» και τον
ΟΣΕ. Ή µήπως να ρωτήσω: Εσείς γιατί χρησιµοποιήσατε ιδιώτες
στο Εθνικό Κτηµατολόγιο; Και δεν προσπαθούµε τώρα να σώσουµε την κατάσταση στο δεύτερο ήµισυ της συνταγµατικής µας
θητείας. Αυτά τα δυόµισι χρόνια που πέρασαν, κάναµε πάρα
πολλά. Θεσπίσαµε την προκαταβολή της εθνικής σύνταξης για
να ανακουφίσουµε έστω λίγο –σηµαντικό, όµως για πολλούςόλους τους ασφαλισµένους που περίµεναν τη σύνταξη τους.
Φτιάξαµε τους πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους και
έτσι είχαµε αυτό το σηµαντικό -να µην πω εκπληκτικό- αποτέλεσµα, το 2019 να έχουν δοθεί εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες νέες
εντάξεις, το 2020 εκατόν εξήντα µία χιλιάδες και το 2021 φτάσαµε στις διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις όταν καταφέραµε να δώσουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό, πενήντα επτά
χιλιάδες κύριες συντάξεις του ΟΓΑ.
Θα υπάρχουν κάποιες άµεσες θετικές συνέπειες από την
εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε αύριο. Πρώτον, ένα στοπ σε ένα άλλο θλιβερό φαινόµενο, να κατεβάζουν
στιλό οι υπάλληλοι στα ασφαλιστικά ταµεία είτε γιατί δεν είχαν
υπολογιστή -δώσαµε τρεις χιλιάδες υπολογιστές- είτε γιατί δεν
είχαν γραφική ύλη, χαρτί, µελάνι. Είναι δυνατόν να συµβαίνουν
αυτά; Γι’ αυτό εκσυγχρονίζουµε τον τρόπο των προµηθειών. Για
να µην φτάνουµε στο σηµείο να προµηθεύονται γραφική ύλη
µετά από έξι µήνες προσπάθειας και τα έγγραφα να περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο.
Ο κάθε πολίτης, κάθε ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να διαµαρτύρεται και να κάνει καταγγελία. Αυτές οι καταγγελίες και το πειθαρχικό έκαναν δύο συν τρεις µήνες να προχωρήσουν. Το
κάναµε ένα συν ένα. Θέλουµε να δικαιώνεται γρήγορα ο πολίτης
όταν έχει δίκιο γι’ αυτό και βάζουµε Πρόεδρο ανώτατο δικαστικό,
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αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Πάρεδρο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως και διευθυντή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην τριµελή επιτροπή του πειθαρχικού.
Κι έρχοµαι στο περίφηµο θέµα που σήκωσε τη µεγαλύτερη συζήτηση, τον τρόπο επιλογής των στελεχών. Θα γίνει µε διαδικασία ΑΣΕΠ. Όταν ο Υπουργός διαπίστωσε ότι υπήρχαν υπάλληλοι
στα ασφαλιστικά ταµεία που σε έναν µήνα έβγαζαν δύο συντάξεις τον µήνα και κάποιοι άλλοι έβγαζαν µέχρι σαράντα πέντε
συντάξεις, ήταν δυνατόν να µην υιοθετήσουµε την βασική αρχή
του µπόνους επιβράβευσης και αξιολόγησης; Οποίος είναι σωστός πρέπει να επιβραβεύεται και όποιος αργοµισθεί να έχει τις
συνέπειες. Αυτό θα γίνεται µε διαδικασία ΑΣΕΠ και θα έχουν ισότιµη πρόσβαση και οι σηµερινοί εργαζόµενοι-στελέχη του ΕΦΚΑ
και άλλοι υπάλληλοι απ’ όλο τον δηµόσιο τοµέα, όπως φυσικά
και από όλο τον ιδιωτικό τοµέα.
Θέλουµε να αξιοποιήσουµε την περιουσία του ΕΦΚΑ που είναι
τεράστια και αναξιοποίητη. Φτιάχνουµε ανώνυµη εταιρεία η
οποία θα κάνει τη διαχείριση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η
περιουσία του παραµένει στον ΕΦΚΑ που είναι δηµόσιος φορέας. Φτιάχνουµε τον «πύργο ελέγχου» για να δίνει λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης.
Ακόµη µερικές σηµαντικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν
της εφαρµογής του νόµου είναι: Η δεκαήµερη άδεια επιπλέον
των ήδη υφιστάµενων και χορηγούµενων σε όσους γονείς έχουν
τα παιδιά τους κάποια σπάνια νοσήµατα. Δίνουµε λύση στους
ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα. Αυτό αφορά κυρίως γιατρούς,
µηχανικούς, δικηγόρους που έχουν δύο τοµείς απασχόλησης και
πληρώνουν εισφορές δύο φορές και στον κύριο επαγγελµατικό
ασφαλιστικό τους φορέα, αλλά και στο άλλο ταµείο. Θα επιλέγουν ποιο από τα δύο προτιµούν. Και τέλος, οι µη µισθωτοί επιτέλους θα απαλλαγούν της αυτοαπογραφής τους. Θα έχουν
απευθείας εγγραφή στην εφορία και όχι στον ασφαλιστικό τους
φορέα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά σταθερά και
αταλάντευτα το µεταρρυθµιστικό της έργο. Αυτό το νοµοσχέδιο
αποτελεί άλλη µία ρεαλιστική συµµετοχή που θα δώσει λύσεις
και θα ανακουφίσει τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, γι’ αυτό
και είµαστε περήφανοι που θα τον ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Πάνας Απόστολος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά γινόµαστε µάρτυρες
ενός νοµοσχεδίου που κλείνει ερµητικά τα µάτια στην πραγµατικότητα, αρνούµενο να επιλύσει τα πραγµατικά προβλήµατα του
ΕΦΚΑ τα οποία επιβαρύνουν τον πολίτη. Πραγµατικά, κανείς δεν
µπορούσε να πιστέψει πως όντως η Κυβέρνηση θα έφερνε προς
ψήφιση ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και µάλιστα, από τις τόσες πολλές
φορές που µέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια διακυβέρνησής της βρέθηκε εκτεθειµένη.
Ήταν καλοκαίρι του 2020 όταν ο τέως Υπουργός κ. Βρούτσης
παρουσίασε την ψηφιακή απονοµή σύνταξης µέσω του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» και σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα ο
Μάρτιος του 2021 είχε τεθεί ως ορόσηµο για όλες τις συντάξεις
αναπηρίας όσο και για τις γήρατος των υγειονοµικών. Βάσει, επίσης, του αρχικού προγράµµατος οι συντάξεις του πρώην ΙΚΑ θα
εκδιδόταν ψηφιακά τον Αύγουστο του 2021 και η διαδικασία για
τα υπόλοιπα ταµεία θα ολοκληρωνόταν µέχρι το τέλος του 2021.
Ίσως να αποτελεί και λεκτική υπερβολή, καθώς είναι ήδη γνωστό και αναµενόµενο από την έως τώρα στάση σας και σε άλλες
αποφάσεις δικές σας, πως το αρχικό στάδιο του χρονοδιαγράµµατος δεν τηρήθηκε και το πρόγραµµα της ψηφιακής σύνταξης
σταµάτησε.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, στα µέσα του Φεβρουαρίου του 2022 και
τίποτα απολύτως δεν έχει προχωρήσει από την ψηφιακή σύνταξη. Γιατί εγκαταλείφθηκε αυτό που είχε ξεκινήσει ο κ. Βρούτσης, κύριε Υπουργέ; Θα βγει κάποιος υπεύθυνα και ειλικρινά να
µας απαντήσει;
Ο Υπουργός χαρακτηριστικά αναφέρει πως µε το νοµοσχέδιο
αυτό εκσυγχρονίζεται ο ΕΦΚΑ για να ανταποκριθεί στην απο-
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στολή του. Σε ποιον εκσυγχρονισµό αναφέρεται, όµως, κανείς
µας δεν έχει καταλάβει. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αρκείται στο να
δηµιουργεί ένα πανηγυρικό κλίµα χωρίς κάποιον ουσιαστικό
λόγο, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει µε στοιχεία που ουσιαστικά δεν υπάρχουν και να δηµιουργήσει εντυπώσεις.
Χαρακτηριστικά αναφέρω το παράδειγµα µε τον Πρωθυπουργό προεκλογικά να αναφέρει τη δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας για αύξηση του κατώτατου µισθού ίση µε το διπλάσιο
της αύξησης του ΑΕΠ. Κάνω λάθος; Τα λόγια, λοιπόν, τα µεγάλα
και οι δήθεν παροχές! Γνωρίζουµε, λοιπόν, όλοι πως είναι υποχρέωσή σας βάσει των εξαγγελιών σας, αλλά και την αύξηση του
ρυθµού ανάπτυξης να προβείτε σε διψήφια αύξηση του κατώτατου µισθού και αυτό περιµένουµε να πράξετε και όχι αυτό που
έχετε εξαγγείλει µε 2%. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να αφήσουµε τα
επικοινωνιακά τεχνάσµατα και να προχωρήσετε σε αυτά που ήδη
έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.
Πάµε τώρα στον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Εµείς, ως Κίνηµα
Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, όταν µιλάµε για εκσυγχρονισµό εννοούµε
άµεση σύνταξη και έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και
παροχών. Δυόµισι χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπήρξε
καµµία λειτουργική ενοποίηση. Έξι χρόνια µετά από τον νόµο
Κατρούγκαλου και τη δήθεν ενοποίηση ισχύουν ακόµα διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών από ταµείο σε ταµείο και σίγουρα
υπάρχουν ευθύνες που βαρύνουν και την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έκανε κάτι σχετικό για να επιλυθούν
τα χρόνια ζητήµατα του ΕΦΚΑ.
Προ ολίγων ηµερών στη Χαλκιδική έγινα ξανά µάρτυρας περίπτωσης πολίτη που εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί να λάβει σύνταξη και ρωτάει ακριβώς πού είναι το κράτος πρόνοιας.
Εκσυγχρονισµός, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σηµαίνει πλήρης µηχανογράφηση του φορέα και ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού. Δεν επιτρέπεται να µην έχει δηµιουργηθεί ακόµη µια απλή
µηχανογραφική εφαρµογή για τον συνυπολογισµό στη σύνταξη
του παράλληλου χρόνου ασφάλισης µε αποτέλεσµα εξακόσιες
χιλιάδες συντάξεις να έχουν επανυπολογιστεί µε λανθασµένο
τρόπο.
Για ποιο σύγχρονο κράτος µιλάµε και για ποιον εκσυγχρονισµό, όταν δεν δέχεστε την πρότασή µας για αντικατάσταση του
παρωχηµένο τεχνολογικού εξοπλισµού; Έχω επισκεφτεί κατάστηµα του ΕΦΚΑ και η χρήση πεπαλαιωµένων υπολογιστών σε
συνδυασµό µε τη χρήση λογισµικού Windows ’98 µου θύµισε τα
εφηβικά µου χρόνια.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να ενισχύσετε τον ΕΦΚΑ µπορείτε να προχωρήσετε σε άµεση πρόσληψη προσωπικού. Το προσωπικό του
ΕΦΚΑ και αυτό είναι µια πραγµατικότητα, έχει µειωθεί κατά 30%
δίχως να αντικατασταθεί. Δεν θεωρείται, λοιπόν, πρακτικά εκσυγχρονισµός η ενίσχυση του φορέα από διευθυντές και γενικούς
διευθυντές µε προσόντα ένα πτυχίο ή κάποιο Lower οι οποίοι,
όµως, αµοίβονται αδρά και δεν έχει αυτό σχέση µε τη διαδικασία
που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία.
Γι’ αυτό τον λόγο προτείνουµε την αξιοποίηση των αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα των αποφοίτων του τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης µε αυξηµένη µοριοδότηση για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στον ΕΦΚΑ, δηλαδή
από αυτούς που πραγµατικά έχουν τα προσόντα για τη συγκεκριµένη θέση.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε κουραστεί µε νοµοσχέδια τα οποία χαρακτηρίζονται από αναποτελεσµατικότητα. Ζητάµε αξιοκρατία
στον ΕΦΚΑ και όχι ιδιωτικές τοποθετήσεις. Όπως επίσης, ζητάµε
την απόσυρση απαράδεκτων διατάξεων για τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού και την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών
του ΕΦΚΑ µε διεύθυνση ακίνητης περιουσίας, µε διεύθυνση στέγασης και διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών.
Η παράταξή µας, λοιπόν, είναι εδώ και υπογραµµίζει για ακόµα
µια φορά την υπονόµευση του δηµόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς πραγµατοποιείται η ανάθεση έκδοσης
συντάξεων σε λογιστές και η µετατροπή των υπαλλήλων του
ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους των λογιστών.
Τέλος, αποτελεί χρέος µας να επισηµάνουµε, για άλλη µια
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φορά, την πολιτική στάση της µετάθεσης ευθυνών από πλευράς
σας προς τους δηµοσίους υπαλλήλους στοχοποιώντας τους εργαζόµενους ξανά, µε τρόπο που θυµίζει την περίπτωση της ΔΕΗ
και της «ΛΑΡΚΟ».
Τελειώνοντας, κύριοι Υπουργέ και κυρίες και κύριοι, θα ήθελα
να θέσω και ένα ακόµη ζήτηµα που έχει µπει στον δηµόσιο διάλογο το τελευταίο διάστηµα και τις τελευταίες ώρες και αφορά
στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να καταθέσω στα Πρακτικά κάτι που έγινε
πριν από έναν µήνα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγµατικότητας για τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για τους άνω των 60
ετών. Τι ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ; «Παρών»! Το καταθέτω, λοιπόν,
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Πάνας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Ας τελειώνουν τα ψέµατα, ας τελειώνουν οι δικαιολογίες και
κοιτάξτε να δούµε τι θα κάνουµε στη Βουλή. Η πλάκα έχει τελειώσει!
Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Παναγιώτα (Νόνη) Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία. Ορίστε, κυρία Δούνια, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το βασικό ζητούµενο της πολιτικής είναι να λύνει προβλήµατα
και να κάνει τη ζωή των πολιτών ευκολότερη και καλύτερη. Αυτό
επιχειρεί να κάνει και το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του
ΕΦΚΑ που συζητάµε αυτές τις ηµέρες.
Ο ΕΦΚΑ, όπως έχουµε διαπιστώσει όλοι µας, είναι δυστυχώς,
ο πιο προβληµατικός οργανισµός στην Ελλάδα. Απτή απόδειξη
ως προς αυτό αποτελεί το γεγονός ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα εκατοµµύριο πενήντα εννέα χιλιάδες ασφαλιστικές εκκρεµότητες. Αν το σκεφτείτε, πρόκειται για
ένα τροµακτικό νούµερο. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της ανέλαβε
σειρά πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτές οι πρωτοβουλίες απέδωσαν καρπούς. Έτσι, το
2021 ήταν χρονιά ρεκόρ στην έκδοση συντάξεων, µιας και τότε
εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες αποφάσεις συντάξεων.
Παράλληλα, ο ενιαίος τηλεφωνικός αριθµός εξυπηρέτησης
1555 έβαλε τέλος σε αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο των κατεβασµένων τηλεφώνων και έχει οδηγήσει σε ποσοστά ικανοποίησης των ασφαλισµένων που αγγίζουν το 80%.
Αν και τα βήµατα αυτά είναι σηµαντικά, κρίναµε εύλογα, νοµίζω, ότι δεν αρκούν για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΕΦΚΑ µε τον οποίο συναλλάσσονται καθηµερινά
δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι και τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενοι. Χρειάζεται µια συνολικότερη αντιµετώπιση της χρόνιας και σοβαρής αυτής παθογένειας.
Η βούληση της Κυβέρνησης είναι να µετατραπεί ο ΕΦΚΑ από
έναν αρνητικό πρωταγωνιστή ιστοριών ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων, που συγκεντρώνει µόνος του σχεδόν τα µισά παράπονα
πολιτών που κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη όλα αυτά
τα τελευταία χρόνια, σε έναν ασφαλιστικό φορέα ευέλικτο, αλλά
και αποτελεσµατικό, σε έναν ισχυρό φορέα άσκησης κοινωνικής
πολιτικής που θα παρέχει ευρωπαϊκών προδιαγραφών εξυπηρέτηση στους πολίτες µέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των ανθρώπινων και υλικών πόρων του.
Σκοπός του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι να αποκτήσει ο
ΕΦΚΑ τις δοµές που θα του επιτρέψουν να λύσει το συντοµότερο
δυνατό τα προβλήµατα που έχουν συσσωρευτεί, διασφαλίζοντας
την ίδια στιγµή ότι δεν θα προκύψουν αντίστοιχα προβλήµατα
στο µέλλον.
Αυτό θα επιτευχθεί µε ένα σύστηµα κινήτρων για τους αποδοτικούς υπαλλήλους και ελέγχων για τους υπαλλήλους που δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους. Επίσης, µε τη θέσπιση ειδικών κι-
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νήτρων για προσέλκυση ικανών στελεχών από τον δηµόσιο, αλλά
και τον ιδιωτικό τοµέα. Άλλωστε, το ίδιο πράγµα κάναµε και στην
περίπτωση της ΔΕΗ µε απόλυτη επιτυχία. Ταυτόχρονα, αυτό θα
το πετύχουµε αποκτώντας επιτέλους ευελιξία και ταχύτητα για
τις προµήθειες, για να µην ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι οι υπάλληλοι του οργανισµού. Βαρύνοντα ρόλο θα έχει ασφαλώς και η
ταχύτερη εξέταση των καταγγελιών των πολιτών, όπως και η
απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, όπου τυχόν αυτές υπάρχουν.
Τέλος, πολύ σηµαντική θα είναι και η αρωγή της δηµιουργίας
µιας σύγχρονης δοµής για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισµού.
Ας δούµε, όµως, εν συντοµία κάποιες από τις βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατ’ αρχάς το προαναφερόµενο σύστηµα επιβράβευσης παραγωγικότητας θα εκτείνεται σε όλον τον ΕΦΚΑ. Ξεκινώντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων
και εξυπηρέτησης των πολιτών, το πριµ θα συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους που µπορεί να τίθενται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε γενικής διεύθυνσης και ανάλογα πάντα
µε το αντικείµενο και τις προτεραιότητες του φορέα. Με τον
τρόπο αυτό επιδιώκεται, όπως είναι φανερό, η βελτίωση του συστήµατος διακυβέρνησης του ΕΦΚΑ στη βάση µετρήσιµων στόχων που θα ορίζουν την καθηµερινή λειτουργία όλων των
επιπέδων του οργανισµού και θα λειτουργούν ως σηµείο αναφοράς για την επιβράβευση των υπαλλήλων.
Έπειτα, συναντάµε το απαραίτητο σύστηµα ελέγχου και λογοδοσίας. Συστήνεται, λοιπόν, µονάδα εσωτερικών ερευνών για την
πιο συστηµατική αντιµετώπιση των καταγγελιών που αφορούν
στον ΕΦΚΑ. Η µονάδα, επικεφαλής της οποίας θα είναι πρώην
ανώτερος δικαστικός, θα επιφορτιστεί µε την άµεση διερεύνηση
καταγγελιών και αιτηµάτων, καθώς και µε τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων σε περιπτώσεις, για παράδειγµα, υπερβολικά
µεγάλων καθυστερήσεων.
Στην περίπτωση που σύµφωνα µε το πόρισµα της συγκεκριµένης µονάδας διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος, θα παραγγέλνεται άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Σε αυτό το
σηµείο εντάσσεται και η επιτάχυνση των σχετικών πειθαρχικών
διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση του πνεύµατος λογοδοσίας.
Αυτή κρίθηκε αναγκαία, αφού οι διαδικασίες στα πειθαρχικά συµβούλια του ΕΦΚΑ έχουν αυτή τη στιγµή µέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο έτη. Από εδώ και στο εξής, η άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης θα γίνεται σε έναν µήνα αντί των σηµερινών τριών µηνών
και θα ολοκληρώνεται σε έναν µήνα από την κλήση σε απολογία
αντί των δύο µηνών που ισχύει τώρα.
Συγχρόνως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αµεροληψίας των
ελέγχων, οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις θα διενεργούνται υποχρεωτικά από υπάλληλο διαφορετικού Υπουργείου από το
Υπουργείο Εργασίας και θα περατώνονται µέσα σε έναν µήνα.
Το δε πειθαρχικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ θα συγκροτείται από τρία
µέλη, χωρίς τη συµµετοχή των αιρετών εκπροσώπων εργαζοµένων του ΕΦΚΑ.
Ακόµα, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών µε τριετή θητεία τόσο από τον δηµόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Η πρόσληψη θα γίνεται µε διαφανείς διαδικασίες και σύµπραξη του ΑΣΕΠ, ενώ τα κίνητρα προσέλκυσης που θα δοθούν δεν θα έχουν άλλο στόχο από την
ανανέωση στα ανώτερα κλιµάκια µε υψηλού επιπέδου στελέχη
ικανά να ανταποκριθούν στα µεγέθη του οργανισµού και στις
προκλήσεις του µετασχηµατισµού του.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην καθιέρωση επιτέλους ενός πιο ευέλικτου συστήµατος προµηθειών και διαδικασιών έγκρισης απαραίτητων δαπανών για την εύρυθµη
λειτουργία του ΕΦΚΑ, αλλά και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ µέσω σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού µε
τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» που θα υπόκειται σε αυστηρό
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης µε αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας, αλλά και λογοδοσίας. Επισηµαίνω ότι ο φορέας διαθέτει
τετρακόσια ακίνητα σε όλη τη χώρα συνολικής αντικειµενικής
αξίας άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και τουλάχιστον το 20%
µένει τελείως αναξιοποίητο, µε αποτέλεσµα βεβαίως, την απώλεια πόρων για το ασφαλιστικό µας σύστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι εκτός από τις διατάξεις για τον
εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ στο νοµοσχέδιο έχει ενσωµατωθεί και
σειρά άλλων ρυθµίσεων που διευκολύνουν τους εργαζόµενους,
αλλά και τους ασφαλισµένους, όπως η πρόβλεψη για ευκολότερη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, αλλά
και η νοµοθετική ρύθµιση για την καταβολή των µισθών και των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, των
οποίων η λειτουργία ανεστάλη τον Ιανουάριο µε εντολή δηµόσιας αρχής, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωµα στην κοινωνική
ασφάλιση είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες. Απόφαση της Κυβέρνησης είναι να βάλει πάνω απ’ όλα το συµφέρον των πολιτών που
ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο και να διασφαλίσει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε εργαζόµενους, αλλά και συνταξιούχους. Γι’
αυτό και τολµά να προβεί σε µια ολιστική δοµική αλλαγή του
ΕΦΚΑ, ώστε αυτός να µετατραπεί σε έναν φορέα πιο σύγχρονο,
γρήγορο και φιλικό για όλους όσοι συναλλάσσονται µαζί του.
Πρόκειται για µία κίνηση αυτονόητη και απαραίτητη από καιρό
για να αποδώσουµε στους ασφαλισµένους της χώρας, αλλά και
στο προσωπικό του ΕΦΚΑ έναν οργανισµό που θα υπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον και φυσικά για να επιστρέψουµε στους συνταξιούχους µας την αξιοπρέπεια που τους στέρησε η υπέρµετρη
καθυστέρηση έκδοσης των συντάξεών τους εδώ και δεκαετίες.
Φυσικά και το υπερψηφίζω και σας καλώ να το υπερψηφίσετε κι
εσείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Δούνια και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η επόµενη τετράδα οµιλητών θα είναι ο κ. Ακτύπης,
ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Βαρεµένος και ο κ. Ιωάννης - Μιχαήλ
Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ή έχουµε αγάπες ή δεν
έχουµε! Τι να λέµε τώρα; Ο κ. Βορίδης είναι αγαπηµένος! Πού
είναι ο κ. Βορίδης; Γιατί δεν έρχεται; Το µισό νοµοσχέδιο είναι
δικό του! Θα βλέπει από την τηλεόραση και θα τραβάει τα µαλλιά
του!
Αυτή είναι η τρίτη µεγάλη ζηµιά που κάνει αυτή η Κυβέρνηση
στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Θυµίζω την απορρύθµιση
της αγοράς εργασίας, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και τώρα αυτό το νοµοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Τραγική ειρωνεία, αυτά τα 800 εκατοµµύρια ευρώ, το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ
πόσο ανάγκη τα είχαν και τα έχουν οι συνταξιούχοι για να στηρίξουν το εισόδηµά τους µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη που την ψηφίσατε και µετά την κόψατε σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες. Όµως,
δυστυχώς, έτσι σκέφτεστε και έτσι σκεφτόσασταν πάντα.
Τι κάνετε τώρα εδώ πέρα; Ορίζετε διευθυντές και γενικούς διευθυντές οι οποίοι µπορούν να επιλέγονται και από τον ιδιωτικό
τοµέα, παρακάµπτετε την διοικητική ιεραρχία, παραµερίζετε τα
έµπειρα στελέχη του δηµοσίου, σταµατά η ανέλιξη στο δηµόσιο
µε την τοποθέτηση µετακλητών. Δεν υπάρχει καµία πίστη στο ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου, δεν υπάρχει κανένα νόηµα για
ανέλιξη και για αξιολόγηση. Εσείς τα λέτε αυτά. Καµµία διαφάνεια, άφαντο το ΑΣΕΠ. Φωτογραφικές προκηρύξεις, αριστεία του
Lower.
Έχετε ακούσει πουθενά, κύριε Τσακλόγλου, να παίρνουν 8.000
ευρώ µεικτά µε Lower; Αυτή είναι η αριστεία; Ποιος πληρώνει
αυτές τις 8.000 ευρώ; Τα πληρώνετε εσείς από την τσέπη σας;
Όχι, από το δηµόσιο φεύγουν, από τον ΕΦΚΑ. Είναι αναξιοκρατία
αυτό που κάνετε, είναι πελατειακό κράτος και είναι ρουσφέτι.
Είναι ένας σκληρός, γαλάζιος µηχανισµός. Είναι είκοσι τέσσερις
γενικοί διευθυντές, διακόσιοι µε 8.300 ευρώ µεικτά µέσα σε αυτή
την κρίση, διακόσιοι δεκατρείς διευθυντές µε 4.000 ευρώ µεικτά
και σαράντα τρεις στην εταιρεία ακινήτων µε 4.500 ευρώ, συν τα
παραρτήµατα, συν τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου. Είναι
περίπου τριακόσια άτοµα. Και τα πληρώνει ο ΕΦΚΑ αυτά τα
πράγµατα. Αυτό είναι τροµερή πρόκληση. Αυτό είναι άνευ προ-
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ηγουµένου. Αυτά που λέτε ότι θα γίνουν µε 8.000 ευρώ και 4.000
ευρώ µεικτά, µπορούν να γίνουν µε το 1/3! Αυτό είναι σπατάλη.
Και θα έχετε ανθρώπους που θα κάθονται δίπλα-δίπλα στα
γραφεία και θα κάνουν ανάλογη δουλειά και ένας θα παίρνει
2.000 ευρώ µεικτά και ένας που θα παίρνει 8.000 ευρώ. Και αυτός
που θα παίρνει 2.000 ευρώ θα έχει δουλέψει µια ολόκληρη ζωή
για το δηµόσιο, από το πρωί έως το βράδυ, ως δηµόσιος λειτουργός γιατί τιµά τον όρκο του, ενώ ο άλλος θα είναι γαλάζιος µετακλητός.
Δεν ρωτάω για πλάκα, κύριε Χρυσοµάλλη, για τον κ. Βορίδη,
ούτε επειδή κάνουµε κανένα αστείο στην τηλεόραση. Ρωτώ: Πού
είναι ο Υπουργός Εσωτερικών για να τοποθετηθεί για το νοµοσχέδιο; Πού είναι ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ; Πού είναι ο κύριος
Πρωθυπουργός ο οποίος µιλούσε για αξιολόγηση; Πού είναι η
δηµόσια διοίκηση; Δεν είναι αστείο. Κάνετε ζηµιά στη χώρα. Πού
είναι η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης;
Γιατί πληρώνουµε την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης; Γιατί εκπαιδεύουµε δηµόσιους λειτουργούς; Γιατί
πληρώνουµε τριάντα χρόνια; Την πληρώνουµε τριάντα πέντε
χρόνια.
Εσείς καταντήσατε, κυρίες και κύριοι και κύριε Παπαδηµητρίου -σας άκουσα προηγουµένως- το δηµόσιο σε αυτό το χάλι.
Κυβερνάτε τριάντα µήνες, δεν κυβερνάτε έναν µήνα, δυόµισι
χρόνια πέρασαν. Αραχνιασµένοι φάκελοι στα υπόγεια, δεν πάει
βέβαια καµµία κάµερα εκεί πέρα να τα δείξει, φάκελοι σάπιοι,
φάκελοι µουλιασµένοι.
Πού είναι, κύριε Τσακλόγλου, το ψηφιακό κράτος; Πού είναι η
τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση; Πού είναι η ψηφιακή εποχή;
Πού είναι η διαλειτουργικότητα; Πού είναι αυτά που λέγατε προεκλογικά; Πού είναι ο «σούπερ κύριος Πιερρακάκης»; Πού είναι
αν δεν µπορούµε να οργανώσουµε ψηφιακά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας; Τριάντα µήνες χειρότερα, τριάντα µήνες µόνο
επικοινωνία.
Και επειδή έχετε καταλάβει ότι αποτύχατε, πριν φύγετε -διότι
φεύγετε και το ξέρετε- διορίζετε. Η παλιά καλή στρατηγική.
Όµως, θέλω να σας πω κάτι. Δεν γλιτώνετε µε τίποτα. Επιταχύνετε την πτώση σας, τη συντριβή σας, αυξάνετε τους µετακλητούς. Είχαµε δύο χιλιάδες µετακλητούς. Μας είχατε ξεσκίσει και
στο Κοινοβούλιο και στα κανάλια και στις εφηµερίδες και πρωτοσέλιδα και ο κ. Κυρανάκης µε αποδείξεις στα καύσιµα: «Η βενζίνη στο 1.60 ευρώ γιατί πληρώνουµε τους µετακλητούς του
Πολάκη». Τώρα που πληρώνουµε τρεις χιλιάδες µετακλητούς και
τότε πληρώναµε δυο χιλιάδες; Για την ακρίβεια, τώρα πληρώνουµε τρεις χιλιάδες διακόσιους και µε αυτούς που βάζετε πληρώνουµε τρεισήµισι χιλιάδες. Τώρα που αυξήσατε τις αποδοχές
τους 70%; Τώρα που χαµηλώσατε το προσοντολόγιο εσείς της
αριστείας; Και ενώ επί των ηµερών µας το 90% ήταν πτυχίο ΑΕΙ
ή ΤΕΙ, τώρα µπορούν να είναι όλοι οι µετακλητοί υπάλληλοι µε
απολυτήριο λυκείου. Αυτή είναι η αριστεία σας, «κολάµπια» µε
Lower, αυτό είστε, και µε 8.000 ευρώ µισθό.
Εµείς σήµερα εδώ δεν ήρθαµε µόνο να σας καταγγείλουµε.
Ήρθαµε και να δεσµευτούµε απέναντι στον ελληνικό λαό στην
Εθνική Αντιπροσωπεία. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα κυβερνήσει µε το ΑΣΕΠ, µόνο µε το ΑΣΕΠ, χωρίς παρεκκλίσεις, µε
αξιοκρατία, µε διαφάνεια.
Κύριε Χατζηδάκη, σας καλώ να αποσύρετε αυτό το άθλιο σχέδιο νόµου, να µην γίνει νόµος. Και αύριο το πρωί εσείς, ο κ. Βορίδης, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και εγώ να πάµε µαζί στο ΑΣΕΠ
και να βρούµε τους τριακόσιους πιο λαµπερούς αποφοίτους της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και αυτοί να αναλάβουν µε
τους υπάρχοντες µισθούς αυτό το δύσκολο έργο.
Εµείς έτσι θα κυβερνήσουµε την Ελλάδα, µια σύγχρονη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, διότι
αυτό το οποίο νοµοθετείτε σήµερα είναι η βαλκανική νοοτροπία.
Αλλάζετε και τις δηµόσιες συµβάσεις σε βάρος της διαφάνειας
και της λογοδοσίας, χωρίς όριο. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο
κάνετε. Δεν σας φτάνουν τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ των απευθείας αναθέσεων, δεν σας φτάνουν οι µετακλητοί, δεν σας φτάνει που σε όλα λειτουργείτε απέναντι στο δηµόσιο συµφέρον.
Αυτή η ιστορία µε το τηλεφωνικό κέντρο, που δίνουµε για δέκα
µήνες 12 εκατοµµύρια ευρώ, δεν είναι µια ντροπή; Δεν είναι µια
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σπατάλη των χρηµάτων του ελληνικού λαού; Για όλα έχουµε χρήµατα, για αναβαθµισµένα εξοπλιστικά, για τηλεφωνικά κέντρα,
για διευθυντικά στελέχη, αλλά δεν έχουµε χρήµατα για να χαµηλώσουµε τον φόρο κατανάλωσης στο ψωµί και στο γάλα. Αυτοί
είστε. Αυτές είναι οι επιλογές σας. Αν ο κόσµος δεν µπορεί να
φάει ψωµί, ας φάει παντεσπάνι!
Αυτά είναι µεγάλα σκάνδαλα και φτιάχνετε και µονάδα εσωτερικού ελέγχου στον ΕΦΚΑ. Μα καλά, ο κ. Βορίδης δεν έφτιαξε
µονάδα εσωτερικού ελέγχου για το δηµόσιο; Γιατί χρειάζεται
άλλη µονάδα εσωτερικού ελέγχου στον ΕΦΚΑ από αυτή που
υπάρχει στο υπόλοιπο δηµόσιο;
Εδώ έχουµε κάτι πρωτοφανές. Τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις
που εξαγγέλλει ο κ. Βορίδης και µας µαλώνει από αυτό το Βήµα,
γιατί δεν τις υπερψηφίζουµε γιατί νοµοθετεί στο κενό, έρχεται
µια άλλη κυβέρνηση να τις ακυρώσει, έρχεται ένας άλλος Υπουργός της ίδιας Κυβέρνησης στο ίδιο Υπουργικό Συµβούλιο. Αυτοί
είστε. Αυτή είναι η αριστεία.
Ο κ. Βορίδης πρέπει να έρθει εδώ για να απαντήσει. Δεν µπορεί να κρυφτεί. Εάν συνεχίσει έτσι, είναι Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι µεγάλος νοµοθετικός λαϊκισµός. Δυστυχώς,
αυτό που κάνετε είναι «πιλότος», όχι µόνο για την κοινωνική
ασφάλιση, αλλά και για τη δηµόσια παιδεία, τη δηµόσια υγεία,
για παντού.
Κλείνω. Είστε οι διαχειριστές της καταστροφής. Είστε ολετήρες. Είστε επικίνδυνοι. Θα χρεοκοπήσετε ξανά τη χώρα µέσα σε
δεκαπέντε χρόνια. Έχουµε µεγάλη ανηφόρα µπροστά µας. Φύγετε για να σώσουµε οτιδήποτε, αν σώζεται. Οι προοδευτικές δυνάµεις πρέπει να σηκώσουµε ξανά τη χώρα στα πόδια της. Όσο
ταχύτερα γίνει, τόσο καλύτερα για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Διονύσιος Ακτύπης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο. Επειδή µε ρώτησε, να του απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε συνάδελφε. Δεν χαλάµε τη ροή των οµιλητών, γιατί πάµε καλά. Είναι
µεγάλος ο κατάλογος. Εάν θέλει να παρέµβει, µπορεί η Κοινοβουλευτική σας Εκπρόσωπος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το πρωί ακούµε διάφορες ιστορίες. Η κ. Γεροβασίλη µας
είπε µια ιστορία. Θα θυµηθούµε και εµείς διάφορες ιστορίες. Ο
προηγούµενος οµιλητής ξεσπάθωσε για υποτιθέµενους διορισµούς ηµετέρων. Έχω κι εγώ, όµως, να σας θυµίσω κάτι. Μήπως
θυµάστε ποια ήταν η Πρόεδρος του υπερταµείου τον καιρό που
τη διορίσατε µε 270.000 ευρώ ετήσιο µισθό; Δεν θα προχωρήσω
να πω ονόµατα, γιατί είναι κρίµα από τη στιγµή που δεν είναι
µέσα στην Αίθουσα να αναφέρουµε ονόµατα. Όµως, λέω, µήπως
τη θυµάστε. Θα τα καταθέσω.
Το 2019 όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον ΑΔΜΗΕ µήπως
ξέρετε τότε τι πάρτι µισθών και γενναιόδωρων µπόνους δίνονταν
στα golden boys του ΣΥΡΙΖΑ; Τότε ήταν 1 εκατοµµύριο ευρώ ετησίως, από τα οποία τα 600.000 ευρώ τα έπαιρναν πέντε από τα
εννέα στελέχη του διοικητικού συµβουλίου. Αυτούς σας τους
επέβαλαν οι δανειστές ή εσείς µόνοι σας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Πάµε τώρα να δούµε και κατά πόσον εσείς κάνατε καλή διαχείριση και καλούς διορισµούς. Δηµοσίευµα αναφέρει: «Κράτος
συγγενών και φίλων: όλα τα ονόµατα των διορισµών». Δεν θα
αναφέρω πάλι ονόµατα: Σύζυγος πρώην γενικού γραµµατέα του
Υπουργείου Παιδείας. Ανιψιά του Κώστα Γαβρόγλου. Σύζυγος
του γενικού γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας Γιώργου Αγγελόπουλου. Ανιψιά της πρώην Aναπληρώτριας Yπουργού Σίας
Αναγνωστοπούλου και πάει λέγοντας. Εδώ είναι ο κατάλογος, θα
τον καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Άλλο δηµοσίευµα; «Πού διορίστηκαν τριάντα εννέα από τα
εκατόν πενήντα ένα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ».
«Αυτά είναι όλα τα ονόµατα συγγενών και φίλων που διόρισε
ο ΣΥΡΙΖΑ», το είχε καταθέσει τότε ο κ. Βαρβιτσιώτης, το 2015.
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Και εδώ πάλι στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» δηµοσίευµα µε τίτλο: «Γίνεται της…Τασίας στους διορισµούς».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, αφήστε τον
οµιλητή να τελειώσει.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ακούστε, είναι λίγο ντροπή να ερχόσαστε σήµερα και πραγµατικά να ωρύεστε και να µιλάτε κατ’
αυτόν τον τρόπο, όπως µίλησε ο προηγούµενος οµιλητής λέγοντας ότι προσπαθεί αυτή η συγκεκριµένη Κυβέρνηση να διορίσει,
χωρίς να έχετε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι διορίζονται οι
«ηµέτεροι» στους οργανισµούς και στις επιχειρήσεις.
Για να πάµε λίγο και στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο, πυρήνας του οποίου δεν είναι άλλος από τη βελτίωση
της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από
τον ΕΦΚΑ. Μέσα από βασικές τοµές που εισάγονται µε τις διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ
και η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, πάντα
προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Αυτονόητα πράγµατα, θα
έλεγε κάποιος. Το δικαίωµα άλλωστε στην κοινωνική ασφάλιση
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Συνεπώς, συνιστά υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει πως κάθε πολίτης θα µπορεί
να ωφελείται από αυτό.
Απέναντι στο χρόνιο πρόβληµα, τον µεγάλο βραχνά των εκκρεµών συντάξεων η Κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις καίριες και
εισάγει βαθιές οργανωτικές και διοικητικές τοµές που θα καταστήσουν τον ΕΦΚΑ πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσµατικό και µε µεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη και εφαρµογή αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι, ένα ευάλωτο κοµµάτι της κοινωνίας µας, οι
απόµαχοι της εργασίας και όχι της ζωής, που περιµένουν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια από µια σύνταξη για την οποία εργάστηκαν
µια ολόκληρη ζωή, αδικούνται κατάφωρα εδώ και χρόνια. Η πολιτεία τούς στερεί την αξιοπρέπεια µέσα από ένα σύστηµα απονοµής συντάξεων δυσλειτουργικό, κακοσχεδιασµένο και
εξαιρετικά αργό. Αυτή την τεράστια αδικία επιδιώκει, ήδη από το
2019, να διορθώσει η σηµερινή Κυβέρνηση, την αδικία ενός συστήµατος το οποίο όχι µόνο δεν βελτίωσε η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά φρόντισε µε τον περίφηµο νόµο-λαιµητόµο του κ.
Κατρούγκαλου και τη φύρδην µίγδην συγχώνευση των πρώην ταµείων στον ΕΦΚΑ να οδηγήσει στην εκτόξευση των εκκρεµοτήτων στις συντάξεις.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα διαρρηγνύει τα ιµάτιά της
χωρίς ουσιαστικά να εισφέρει τίποτα παραγωγικό στη συζήτηση,
µας κληροδότησε πάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες, ενώ µας άφησε και ένα σύστηµα που διακρίνεται
από καθυστερήσεις ετών στην έκδοση της σύνταξης, χωρίς
ασφάλεια δικαίου, χωρίς τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι
στη γραφειοκρατία και την κακοδιοίκηση, ένα σύστηµα που στερούσε από τους συνταξιούχους τα προς το ζην.
Έχει δε, θράσος η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να µας κατηγορεί ακόµα και για το ζήτηµα των αναδροµικών, ξεχνώντας, όµως,
ότι τα αναδροµικά προέκυψαν γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση ψήφισε τον νόµο 4670/2020 αποκαθιστώντας αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η θέση σας αυτή τη στιγµή δεν είναι να διαφωνείτε φωνασκώντας και χωρίς επιχείρηµα. Η θέση σας είναι να ζητήσετε
επιτέλους συγγνώµη από τους συνταξιούχους που τους περικόψατε τη σύνταξη, που δεν κάνατε τίποτα για να µπορούν να βγάζουν πιο γρήγορα τη σύνταξή τους, που δεν κάνατε τίποτα για
να διευκολύνετε την επικοινωνία των πολιτών µε τις υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ. Σηµειωτέον ότι ο τηλεφωνικός αριθµός 1555, που λειτουργεί τουλάχιστον έξι µήνες, έχει εξυπηρετήσει τουλάχιστον
ένα εκατοµµύριο ανθρώπους και έχουν βρει µια απάντηση σε
αυτό που ζητούσαν.
Οι προηγούµενοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις συντάξεις οι
οποίες εκδόθηκαν το 2020, το 2021 και πρόσφατα, καθώς και τις
εκκρεµείς, αλλά λόγω του περιορισµένου χρόνου να µην τις αναφέρω. Είναι σηµαντικό, όµως, να πούµε ότι απλώς ένα µέτρο
σύγκρισης, για να το δούµε, είναι ότι το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκαν εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες κύριες και επικουρικές συντά-
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ξεις, ενώ αντίστοιχα το 2018 εκδόθηκαν εκατόν πενήντα πέντε
χιλιάδες κύριες και επικουρικές και έχουµε φτάσει στις διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες. Ακόµα και για τους αγρότες το 2021 εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες συντάξεις, όταν µαζί το 2019 και το
2020 εκδόθηκαν πενήντα τέσσερις χιλιάδες συντάξεις. Τα συµπεράσµατα τα αφήνουµε στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας.
Κατά τα άλλα βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο των γνωστών λαϊκίστικων παραληρηµάτων του καταδικάζει το παρόν σχέδιο
νόµου, όπως και κάθε ενέργεια της Κυβέρνησης που στόχο έχει
την εξυγίανση, τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας και τελικά
τη διασφάλιση των συµφερόντων των Ελλήνων πολιτών.
Σχεδιάζουµε µια παρέµβαση που στην ουσία κινείται σε πέντε
κύριους άξονες: την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση του ΕΦΚΑ, την επιβράβευση και τον έλεγχο αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την ταχύτερη εξέταση των καταγγελιών
των πολιτών και την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών όπου υπάρχουν, την απλοποίηση και ευελιξία στο σύστηµα προµηθειών και
τέλος, την αξιοποίηση των ακινήτων της ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, µε άλλα λόγια, επιδιώκει να δηµιουργήσει έναν καινούργιο ΕΦΚΑ, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσµατικό
και πάνω απ’ όλα πιο φιλικό στα εξίµισι εκατοµµύρια των ασφαλισµένων. Διότι µέριµνα της Κυβέρνησης αυτής δεν είναι η προστασία των συµφερόντων µιας µειοψηφίας συντεχνιών, αλλά η
υποστήριξη όλων των Ελλήνων πολιτών. Εκεί ακριβώς διαφέρουµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Η έγνοια µας για τους
πολλούς δεν µένει µόνο στα λόγια µέχρι να µας ψηφίσουν, γίνεται πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Διονύσιος Ακτύπης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Ακτύπη.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κεφαλογιάννης. Είναι εδώ; Όχι.
Ο κ. Βαρεµένος είναι εδώ; Όχι.
Τον λόγο θα πάρει ο κ. Λοβέρδος και µετά η κ. Τζάκρη.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ.
Δεν θα παρακάµψω τον Κανονισµό της Βουλής. Επτά λεπτά
ορίζει, επτά λεπτά θα µιλήσω, όπως πρέπει να κάνουµε όλοι µας,
να σεβόµαστε τον Κανονισµό της Βουλής και να µιλάµε σύµφωνα
µε τον Κανονισµό της Βουλής, τον οποίο βέβαια, πάρα πολλοί
καταστρατηγούν µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά παράπονα
και δικαιολογηµένα. Και µε την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον
κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος εχθές έκανε την κίνηση αυτή
ακριβώς για να ενισχύσει τον κοινοβουλευτισµό και τον Κανονισµό της Βουλής, ο οποίος πολλές φορές παρακάµπτεται και υποβαθµίζεται και το επίπεδο της συζήτησης εδώ στη Βουλή.
Σήµερα συζητάµε ένα επίσης σηµαντικό νοµοσχέδιο. Ξέρετε,
η Κυβέρνηση αυτή, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει
φέρει στη Βουλή πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια, τα οποία αποτελούν πραγµατικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος της δηµόσιας
διοίκησης και εν τέλει της ίδιας της κοινωνίας και του κράτους.
Διότι αυτός είναι ο σκοπός µιας καλής κυβέρνησης.
Για να είµαστε, όµως, ρεαλιστές, δεν αρκεί βέβαια µόνο να έρχονται τα νοµοσχέδια και να ψηφίζονται από τη Βουλή. Πρέπει
να εφαρµόζονται και στην πράξη και υπάρχει πάντα µια απόσταση ανάµεσα στην πράξη και στην ψήφιση ενός νόµου. Πιστεύω, προσωπικά, ότι πολλά από αυτά τα οποία σήµερα
συζητάµε θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος. Όλοι µας θα έπρεπε
να συµφωνήσουµε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγµατα.
Πριν από µερικά χρόνια, ξέρετε, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που είχε το συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ελλάδα ήταν
τα πολλά ταµεία: πολλά ταµεία, ευγενή ταµεία, «αγενή ταµεία».
Ακόµα και επί δικτατορίας θυµάµαι πιτσιρίκος τον πατέρα µου
να λέει «για το µόνο πράγµα που θα πέσει η κυβέρνηση, και
ακόµα και η χούντα, θα είναι αν προσπαθήσει να ενοποιήσει τα
ταµεία». Ακόµα από τότε! Γιατί; Διότι υπήρχαν πολλά και µεγάλα
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συµφέροντα. Βέβαια, δυστυχώς, το συνταξιοδοτικό σύστηµα συναρτάται µε το τροµερό δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας µας.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας σήµερα είναι το δηµογραφικό, το οποίο δεν το συζητάµε γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να
κλωτσάµε προς τα πέρα το κονσερβοκούτι, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό είναι που καταστρέφει και το συνταξιοδοτικό σύστηµα και ενδεχοµένως να καταστρέψει και την ίδια τη χώρα στο
µέλλον, εάν δεν κάνουµε από τώρα βήµατα.
Δυστυχώς, όµως, η συζήτηση σήµερα δεν είναι για το δηµογραφικό. Εξαιτίας, όµως, του δηµογραφικού και εξαιτίας του γεγονότος ότι στην Ελλάδα έχουµε πολύ αυξηµένο αριθµό
συνταξιούχων -έχουµε τον πιο γερασµένο πληθυσµό στην Ευρώπη µαζί µε την Ιταλία και η Ευρώπη δυστυχώς έχει µπει σε µια
φάση γήρανσης του πληθυσµού της- εξαιτίας όλων αυτών των
καταστάσεων, αντιµετωπίζουµε σοβαρότατο συνταξιοδοτικό
πρόβληµα.
Η βάση του προβλήµατος είναι το γεγονός ότι έχουµε λιγότερους εργαζόµενους από συνταξιούχους. Αυτό είναι αδιανόητο.
Δεν µπορεί να υπάρχουν σχεδόν όσοι εργαζόµενοι άλλοι τόσοι
συνταξιούχοι. Κανένα συνταξιοδοτικό σύστηµα στον κόσµο ολόκληρο δεν το αντέχει.
Έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες παρεµβάσεις οι οποίες δεν
ήταν γενναίες η αλήθεια είναι. Προσπάθησαν να γίνουν. Βέβαια,
έχουµε και το πολιτικό κόστος και πρέπει να το σκεπτόµαστε.
Έγιναν, όµως, παρεµβάσεις για να προσπαθήσουµε να εξυγιάνουµε το ασφαλιστικό σύστηµα. Ένα από αυτά ήταν η δηµιουργία του ΕΦΚΑ. Δεν έχω αντίρρηση. Η δηµιουργία του ΕΦΚΑ ήταν
κάτι που έπρεπε να γίνει, ένα ενιαίο ταµείο ασφάλισης όλων των
Ελλήνων.
Βέβαια, έγινε πρόχειρα. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούν και
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι ενώ έπρεπε να γίνει ο ΕΦΚΑ, έγινε
πολύ πρόχειρα και δεν έγινε µε τρόπο που να είναι αποτελεσµατικός. Κι έτσι φτάσαµε στο 2019 που ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση
να έχουµε έναν ΕΦΚΑ ο οποίος να µην µπορεί να εκδίδει συντάξεις. Δεν µπορούσε να εκδώσει συντάξεις.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε εµείς οι Βουλευτές κυρίως του κυβερνώντος κόµµατος, αλλά και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης χωρίς καµµία αµφιβολία και το
αντιµετωπίζουµε µέχρι σήµερα -κάπως καλύτερα σήµερα, αλλά
µέχρι πριν από µερικούς µήνες ήταν εφιαλτικό- είναι ότι πάρα
πολλοί δικαιούχοι σύνταξης, δικαιολογηµένα οι άνθρωποι, σου
έλεγαν «Θέλουµε τη σύνταξή µας. Πώς θα ζήσουµε αφού βγήκαµε στη σύνταξη, κάναµε τα χαρτιά µας και καθυστερεί ένα,
δύο, τρία ή και παραπάνω χρόνια;».
Ένας από τους λόγους που συνέβαινε αυτό -ίσως ο σηµαντικότερος- ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες στον
ΕΦΚΑ να εκδώσει συντάξεις. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος.
Έπεσε και η πανδηµία η οποία λειτούργησε σε µεγάλο βαθµό και
ως πρόσχηµα για να πέσει η αποτελεσµατικότητα του κράτους
και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Σήµερα η Κυβέρνηση, µε Υπουργό Εργασίας τον Κωστή Χατζηδάκη, καταβάλλει έντονες προσπάθειες να το αλλάξει αυτό
και προσπαθεί να κάνει παρακάµψεις, ώστε να εκδίδονται πιο
γρήγορα οι συντάξεις από ό,τι ίσχυε µέχρι πρόσφατα. Μια από
αυτές τις νέες διατάξεις που φέρνει είναι, ας πούµε, να φέρει και
από τον ιδιωτικό τοµέα κάποιους άξιους διευθυντές, διευθυντικά
στελέχη στον ΕΦΚΑ.
Το είπε προηγουµένως ο φίλος µου ο Μπάµπης Παπαδηµητρίου, ότι πάντα στο ασφαλιστικό σύστηµα όλοι, ακριβώς γιατί
αφορούσε στις συντάξεις µας, στις συντάξεις όλων των Ελλήνων, θέλαµε τα καλύτερα στελέχη να είναι στο ΙΚΑ, τον σηµερινό
ΕΦΚΑ ουσιαστικά. Και αυτό ακριβώς, επιδιώκει ο νόµος αυτός.
Κι, όµως, η διάταξη αυτή είναι η διάταξη που έχει προκαλέσει
περισσότερες αντιδράσεις µεταξύ των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι νοµίζουν ότι θα πέσουµε στα χέρια των ιδιωτών. Όταν ακούν ιδιώτες στην Αριστερά, παθαίνουν ντελίριο. Όχι
δεν θα πέσετε στα χέρια των ιδιωτών. Ο ΕΦΚΑ θα παραµείνει
κρατικός. Η κρατική σύνταξη θα παραµείνει κρατική. Όλα θα µείνουν υπό τον έλεγχο του κράτους σε ό,τι αφορά στις συντάξεις.
Το συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι κρατικό.
Εµείς δεν είµαστε εναντίον του κράτους. Είµαστε εναντίον του
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κράτους-επιχειρηµατίας, όχι εναντίον του κράτους που επιτελεί
κοινωνικό έργο. Αυτή είναι µια βασική διαφορά που φοβόµαστε
ότι στην Αριστερά δεν την έχετε αντιληφθεί.
Αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν τις κάνει τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε
τον Χατζηδάκη και τον Τσακλόγλου στην ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης και ακολουθεί ο κ. Βαρεµένος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε
σε κάτι. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει το ελληνικό κράτος διαχρονικά, αυτό είναι, δυστυχώς, η αδυναµία του
να µπορεί να εφαρµόζει αποτελεσµατικά δηµόσιες πολιτικές. Και,
βεβαίως, όταν εννοούµε αποτελεσµατικά, αυτό σηµαίνει να πάρει
τη σαφή βούληση αυτού του Σώµατος, του νοµοθετικού σώµατος και να τη µετουσιώσει σε διοικητικές πρακτικές που θα φέρουν ένα επιθυµητό αποτέλεσµα.
Θα πρέπει, επίσης, να καταλάβουµε ότι οι εκπρόσωποι των πολιτών δεν µπορούν να εφαρµόσουν αυτό το οποίο αποφάσισαν
είτε γιατί η διοίκηση αδυνατεί είτε γιατί αρνείται. Τότε, όµως,
στην ουσία έχουµε ακύρωση της ουσίας της κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη, το ζήτηµα της κακοδιοίκησης
δεν είναι απλά ένα τεχνικό ζήτηµα, είναι βαθύτατα πολιτικό. Γιατί
αυτές οι φαινοµενικά τεχνικές ελλείψεις δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στην καθηµερινότητα των πολιτών, αλλά κυρίως στην ποιότητα της ζωής τους.
Είναι, εποµένως, επιτακτικό η αντιµετώπιση του προβλήµατος
κακοδιοίκησης να αποκτήσει πραγµατικά την προτεραιότητα που
αξίζει στην ατζέντα όλων των κοµµάτων και νοµίζω ότι αυτό θα
µπορεί να αποτελέσει έναν κοινό τόπο σε όλες τις πτέρυγες της
Βουλής.
Αυτό είναι και κατά τη γνώµη µου η βασική στόχευση του υπό
συζήτηση νοµοσχεδίου. Μπορεί να φαντάζει σε κάποιους στην
Αριστερά ίσως ασήµαντο και ιδεολογικά µη ελκυστικό, δηλαδή
να ασχολείται η πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου µε το να δοθεί
ασφαλιστική ενηµερότητα σε έναν επαγγελµατία µε χρέη λίγων
ευρώ, αλλά για τον πολίτη ο οποίος έρχεται στην καθηµερινότητά του αντιµέτωπος είτε µε την τυπολατρία είτε µε την αδράνεια ή ακόµα και µε τα παράθυρα για ρουσφέτι και διαφθορά,
είναι κορυφαίο ζήτηµα.
Για ποιον οργανισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα κακοδιοίκησης σήµερα;
Προφανώς για τον ΕΦΚΑ, έναν από τους πιο προβληµατικούς
φορείς του δηµοσίου, που εξυπηρετεί εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένους και συγκεντρώνει ένα στα δύο παράπονα για τον Συνήγορο του Πολίτη.
Διαφήµιζε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τη µεγάλη µεταρρύθµιση
της ίδρυσης του ΕΦΚΑ και την ενοποίηση όλων των ταµείων.
Πόσο, όµως, πραγµατικά ασχοληθήκατε, κυρίες και κύριοι της
Αντιπολίτευσης, µε το διοικητικό και οργανωτικό χάος που προκλήθηκε από αυτή την ενοποίηση; Για να µην είµαι άδικος, βεβαίως, αυτό σε έναν βαθµό ίσως να ήταν και αναπόφευκτο.
Βεβαίως, ασχοληθήκατε πολύ λίγο και µε τη στελέχωση αυτού
του οργανισµού. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά
παράπονα σε όλες τις γωνιές της χώρας λόγω της υποστελέχωσης, µε αποτέλεσµα δεκάδες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, ελάχιστη έως µηδενική εξυπηρέτηση των ζητηµάτων που
αντιµετωπίζουν οι πολίτες, ιδιαίτερα της περιφέρειας, ανύπαρκτη
πρόσβαση σε στοιχειώδεις πληροφορίες για την ασφαλιστική
τους κατάσταση.
Αλλά ας είµαστε ειλικρινείς, για να µπορέσει ένας ασφαλισµένος να µάθει πόσα χρήµατα θα πάρει από τη σύνταξή του ή πόσα
χρωστάει στο ταµείο του, θα πρέπει να προσφύγει, σήµερα τουλάχιστον όπως είναι η κατάσταση, είτε σε κάποιον εργατολόγο
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είτε σε κάποιο πολιτικό γραφείο ή ακόµα και σε τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκποµπές, ώστε να µεσολαβήσουν στα υπουργικά
γραφεία. Και αν δεν έχεις κάποια πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο,
τότε δυστυχώς, δεν έχεις καµµία τύχη.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη, η πεµπτουσία της κοινωνικής
πολιτικής είναι να θέτεις ως στόχο να εκκαθαριστούν όλες οι εκκρεµείς συντάξεις εντός του πρώτου εξαµήνου 2022. Κοινωνική
πολιτική είναι να ψηφιοποιείς τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και να προσφέρεις ηλεκτρονικές αυτοτελείς υπηρεσίες
στους πολίτες. Κοινωνική πολιτική είναι να αξιοποιείς την τεράστια ακίνητη περιουσία του οργανισµού και να µην αφήνεις τα
ακίνητα να ρηµάζουν. Κοινωνική πολιτική είναι ακόµα, να µπορείς
να προσφέρεις στον υπάλληλο του οργανισµού έγκυρα την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή που θα βελτιώσει την ποιότητα της
εργασίας του, αλλά κυρίως θα εξυπηρετήσει τον πολίτη.
Κοινωνική πολιτική, όµως, και συνάµα πρακτική καλής διοίκησης, είναι να επιβραβεύεις τον υπάλληλο, όπως κάνει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όταν ο πολίτης εξυπηρετείται άµεσα και
αποτελεσµατικά.
Προσπαθώ να καταλάβω σε τι πραγµατικά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, έχετε αντίρρηση σε βαθµό
που να µην συναινείτε στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, πόσω δε
µάλλον όταν πολλοί εξ υµών έχετε ασκήσει διοίκηση σε Υπουργεία και ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει δηµόσια διοίκηση.
Νοµίζω, όµως, ότι αυτή είναι και η πολύ µεγάλη ιδεολογική και
πολιτική διαφορά µας: Όταν θα έρθει η ώρα του απολογισµού,
εµείς στους πολίτες θα πάµε µε µηδενικό αριθµό εκκρεµών συντάξεων, περισσότερες ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες, ένα ασφαλιστικό σύστηµα που θα δίνει στον εργαζόµενο ισχυρά
αντικίνητρα για συµµετοχή σε αδήλωτη εργασία, µε δυνατότητα
διασφάλισης υψηλών επικουρικών συντάξεων ιδιαίτερα για τη
νέα γενιά. Εσείς τότε θα µιλάτε για τα προβλήµατά τους έχοντας
για άλλη µια φορά υψωµένο το σκιάχτρο του νεοφιλελευθερισµού, θα µιλάτε για ταξικές αναλύσεις, για τις σχέσεις της καπιταλιστικής µητρόπολης και της περιφέρειας και τα δεινά τα
οποία θα επιφέρει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Βαρεµένος έχει τον λόγο και µετά, αν είναι στην Αίθουσα,
η κ. Τζάκρη ή διαφορετικά ελπίζω να είναι στην Αίθουσα ο κ.
Μπούµπας, ο οποίος είναι αεικίνητος! Μπαίνει, βγαίνει, έχω ζαλιστεί λίγο!
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι η ποιότητα
ζωής στην Ελλάδα είναι καταπληκτική. Εγώ θα ήθελα να τον προσκαλέσω όχι να έρθει ο ίδιος, γιατί δεν το καταδέχεται, αλλά να
στείλει κάποιους έµπιστους, όπως έκαναν οι άρχοντες στη Φλωρεντία, που έστελναν πάνω από το διάδροµο, από τη γέφυρα του
Πόντε Βέκιο κάποιους να ακούνε τι λένε οι υπήκοοι, και να αντικρίσουν ένα κοινωνικά ερειπωµένο τοπίο σε µια περιφέρεια, σε
µια επαρχία όπως είναι Αιτωλοακαρνανία, πόλεις όπως είναι το
Αγρίνιο, όπως είναι το Μεσολόγγι, όπου πριν ακόµα πέσει το σκοτάδι µόνο οι κουκουβάγιες λαλούν! Ερηµιά! Για να µην πω για τα
κεφαλοχώρια! Σαν να πέρασαν οι βάρβαροι! Τέτοιο τοπίο.
Και µέσα σε αυτό το δυστοπικό τοπίο, έρχεται ο κ. Χατζηδάκης
για να κάνει τι; Να σπάσει τον κουµπαρά. Για ποιους; Για τα
golden boys, τους µάνατζερ στον ΕΦΚΑ. Πότε το κάνει αυτό;
Όταν κόβουν από τις καθαρίστριες µειωµένου ωραρίου των σχολείων 30 ευρώ. Από 370 ευρώ µειώνουν τον µισθό στα 340 ευρώ,
σε γυναίκες που διανύουν µερικές φορές εβδοµήντα πέντε χιλιόµετρα πήγαινε-έλα, για να πάνε σε αυτή την κουτσουρεµένη δουλειά µε την ελπίδα και την προσδοκία κάποια στιγµή να γίνουν
πλήρους ωραρίου και να πάρουν τα πολυπόθητα 700 ευρώ.
Την ίδια, λοιπόν, στιγµή στα νοσοκοµεία άρον-άρον η Κυβέρνηση τρέχει να βάλει τους εργολάβους στις θέσεις για τις καθαρίστριες των νοσοκοµείων και τους άνδρες φύλαξης. Αυτό µέσα
σε αυτήν τη συγκυρία είναι έγκληµα.
Και ερωτώ: Ποιους χειροκροτούσε ο Πρωθυπουργός και η σύ-
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ζυγός του πριν ενάµιση χρόνο; Τους εργολάβους και όχι αυτούς
που έδιναν τη µάχη µέσα στα νοσοκοµεία, όταν στις τριάντα δύο
γυναίκες καθαρίστριες στο νοσοκοµείο Αγρινίου νόσησαν οι είκοσι δύο και στους τριάντα άντρες για την ασφάλεια νόσησαν οι
δεκαοκτώ; Τους εργολάβους χειροκροτούσε η Κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός;
Δεν θέλω να παραλληλίσω ή να συγκρίνω τις ταπεινές και καταφρονεµένες καθαρίστριες µε τα golden boys. Προς θεού!
Όµως, αυτές οι γυναίκες και οι άντρες µε αυτήν τη δουλειά, πλένοντας σκάλες πολλές φορές, ανέθρεψαν οικογένειες και παιδιά
που κατέκτησαν µια θέση στην κοινωνία. Και έρχεται τώρα ο κ.
Χατζηδάκης για να κάνει τι; Να τους ζητήσει να φιλήσουν βρώµικες ποδιές. Θα το πω όπως το λέει ο λαός: να φιλήσουν κατουρηµένες ποδιές. Δεν υπάρχει χυδαία γλώσσα. Υπάρχουν χυδαίοι
άνθρωποι.
Έρχεται, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης -φυσικά υπό τις οδηγίες του
κ. Μητσοτάκη- να κάνει τι, µέσα σε αυτήν τη συγκυρία; Να ανοίξει
παράθυρα ή µάλλον να κάνει κουµπότρυπες το ΑΣΕΠ και ανακάλυψαν την έκφραση «σύµπραξη µε το ΑΣΕΠ». Έτσι λένε το «µπαλαµούτι» στην εποχή της «αριστείας». Σύµπραξη! Να κουρελιάσουν µια µεγάλη κατάκτηση! Εάν ο κ. Μητσοτάκης ρωτούσε
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας όχι δηµοσίως, ιδιωτικά,
θα του έλεγαν το ΑΣΕΠ µας έβγαλε και εµάς από ένα µεγάλο
βάρος. Φτύσαµε αίµα για να πείσουµε τον κόσµο να αλλάξει νοοτροπία και να πιστέψει ότι το ΑΣΕΠ είναι µια πραγµατικότητα,
ότι δε χωράει «δόντι». Και µόλις πάει να γίνει αυτό, έρχεται µια
πολιτική δύναµη, η Νέα Δηµοκρατία, η οποία απ’ ό,τι φαίνεται
λειτουργεί λες και δεν υπάρχει αύριο, αν είναι δυνατόν και τα πόµολα που µένουν στη θέση τους να τα βάψει στο βαθύ µπλε, όσο
µένουν στη θέση τους τα πόµολα! Να βάλει, λέει, δικούς της ανθρώπους. Λες και δεν υπάρχει αύριο. Θα έλεγε κανείς: Για σταθείτε, κύριοι, ο Πρωθυπουργός σας λέει ότι θέλει ή θα έχει
δεύτερη τετραετία. Γιατί αυτός ο σκοτωµός; Μην σπρώχνεστε!
Όλοι θα πάρετε, όσοι πρέπει να πάρετε και θα χάσουν όσοι πρέπει να χάσουν.
Έρχεται, λοιπόν, αυτή η πολιτική δύναµη οπισθοδρόµησης,
πολιτικής φεουδαρχίας, να δείξει ότι δεν έβγαλε κανένα συµπέρασµα από τους λόγους και τις αιτίες που η χώρα οδηγήθηκε σε
µια δεκαετή κρίση. Και έρχεται τώρα µε τον δικό της τρόπο, τον
«άριστο» τρόπο, να σπρώξει τη χώρα προς µια νέα κρίση.
Μπορεί, όµως, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία, το σύστηµα
που ονοµάστηκε «επιτελικό κράτος» και είναι ένα µονοπωλιακό,
αρχηγοκεντρικό, φεουδαρχικό κράτος που θυµίζει άλλες εποχές,
να θεωρεί ότι δεν υπάρχει αύριο χωρίς αυτήν. Υπάρχει, όµως,
αύριο χωρίς την οπισθοδρόµηση, χωρίς την παλινδρόµηση στις
χειρότερες παραδόσεις του ελληνικού πολιτικού συστήµατος και
αυτό το αύριο ελπίζω και εύχοµαι να το εγγυηθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ τον κ. Βαρεµένο.
Η κ. Τζάκρη έχει τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Μπούµπας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο για τον e-ΕΦΚΑ στο σύνολό του αντικατοπτρίζει την κυβερνητική νοοτροπία Μητσοτάκη και πραγµατικά πριν µπω σε
όποια επί της ουσίας κριτική του νοµοσχεδίου θα σας πρότεινα
κάτι πολύ απλό και λειτουργικό για τις ηµέρες ή για τους µήνες
που θα µείνετε ακόµη στην εξουσία: Να βαφτίσετε όλη σας την
Κυβέρνηση «e-Μητσοτάκης», γιατί έτσι κι αλλιώς οι συνάδελφοι
που κάθονται στα υπουργικά έδρανα υλοποιούν τα e-mails Μητσοτάκη, που µε τη σειρά τους και αυτά έρχονται από τα e-mails
των εντολοδοτών Μητσοτάκη. Αυτά τα e-mails ψηφίζετε και υπερασπίζεστε στα κανάλια που χρηµατοδοτεί αφειδώς το κόµµα
σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τα emails που σας έρχονται από την Κυβέρνηση e-Mητσοτάκης, αυτά
υλοποιείτε εδώ.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα, το νοµοσχέδιο αυτό για πρώτη
φορά και µάλιστα, µε τόσο κυνικό τρόπο ρευστοποιεί, µε την ευκολία µιας ψηφιακής συναλλαγής, τη δηµόσια περιουσία και την
εθνική αποταµίευση των εργαζοµένων.
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Πάµε, όµως, να τα πιάσουµε µε τη σειρά. Στο επίπεδο της διοίκησης συνεχίζετε τη νεοφιλελεύθερη συνταγή των golden
boys. Τόσο πολύ επιτυχηµένη αποδείχτηκε όπου δοκιµάστηκε;
Για παράδειγµα στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΔΔΗΕ, που τεχνικούς δεν είχαµε δει για τρεις ηµέρες µετά από έναν απλό χιονιά και είχαµε
τη µισή Αττική χωρίς ρεύµα; Αλλά είχαµε managers των 250 χιλιάδων ευρώ τον χρόνο, που είµαι βέβαιη ότι, αν µη τι άλλο, µε
τόσα λεφτά αγόρασαν σίγουρα γεννήτρια για το σπίτι τους.
Τόσο πολύ πέτυχε η συνταγή αυτή και αυξάνετε και τους µετακλητούς που θα έχουν στην διάθεσή τους τα golden boys,
ώστε να αυξήσετε κι άλλο τον στρατό των µισθοφόρων σας, σπάζοντας το δικό σας ρεκόρ µετακλητών στον στενό και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα;
Φτάνει, µην αγωνίζεστε άλλο. Το χρυσό µετάλλιο της σπατάλης το έχετε ήδη κερδίσει.
Δεν αρκεί, όµως, που εξαϋλώνεστε πολιτικά. Δεν αρκεί που
εξαϋλώνετε κάθε κώδικα ηθικής και κάθε συνταγµατική πρόβλεψη αναφορικά µε την υπαλληλική ιεραρχία ενός αµιγώς δηµόσιου φορέα, αλλά φτάνετε στο σηµείο να λέτε σε έναν λαό
που πένεται, σε έναν λαό που περιµένει χρόνια για να βγει η σύνταξή του ότι φταίνε µόνο οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ για τις όποιες
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την έκδοση
των συντάξεων.
Είναι δυνατόν εσείς, µια ολόκληρη ψηφιακή κυβέρνηση, να
µας εµπαίζετε ότι αντί να ενισχύσετε το προσωπικό και την τεχνογνωσία και τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων που προσλαµβάνονται µε το ΑΣΕΠ, αξιοποιώντας βέβαια, το τεχνολογικό
άλµα, να έρχεστε εδώ και να µας λέτε να ψηφίσουµε την έκδοση
συντάξεων από ιδιώτες, να επικηρύσσετε τους οφειλέτες δίνοντας µπόνους και να δηµιουργείτε για πρώτη φορά ένα κράτος
µέσα στο κράτος και αυτό το κράτος, το παράνοµο, να είναι ιδιωτικό;
Πώς θα ψηφίσουµε την εκχώρηση σε ιδιωτική διοίκηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, που αποτιµάται πέριξ του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ; Πώς να ψηφίσουµε τα υπό µορφής «στρατοδικείου»
δικαστήρια για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, όπου ιδιώτες θα κρίνουν αν πιάνουν ή όχι τους στόχους;
Αναφέροµαι στη σύσταση υπηρεσίας µονάδας εσωτερικού
ελέγχου µε ειδικές πειθαρχικές αρµοδιότητες, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 7 και 9 του νοµοσχεδίου, για να διώξετε
υπαλλήλους που έχουν δώσει τη ζωή τους στον ΕΦΚΑ και οι
οποίοι πρακτικά δεν θα έχουν απέναντί τους τα προβλεπόµενα
περί ελέγχου από τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, άλλα έκτακτα
πειθαρχικά συµβούλια. Τώρα πια η Κυβέρνηση e-Mητσοτάκης θα
στέλνει e-mail στον υπάλληλο, που θα είναι ιδιώτης και όχι εξ
υπαλλήλων, και αυτός απλά και κυνικά θα πατάει delete στο πληκτρολόγιο, που προφανώς θα έχετε αγοράσει µε απευθείας ανάθεση, καταστρέφοντας σταδιοδροµίες και προσωπικότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το φερόµενο ως νοµοσχέδιο -γιατί νοµοσχέδιο δεν είναι, είναι διαταγή πληρωµής σε
βάρος του δηµοσίου- που δηµιουργεί για πρώτη φορά στην ιστορία συνθήκες εκχώρησης του κράτους σε ιδιώτες, δεν µπορούµε
να το ψηφίσουµε.
Κύριε Χατζηδάκη -ο κ. Χατζηδάκης δεν είναι, βέβαια, εδώ- τον
είχα τον κ. Χατζηδάκη ικανό για πολλά. Άλλα να µην γνωρίζει ότι
ο ΕΦΚΑ δεν είναι ανώνυµη εταιρεία, δεν το περίµενα. Εδώ, κύριε
Χατζηδάκη, δεν ξεπουλάτε µετοχές της ΔΕΗ, εδώ ξεπουλάτε το
ένσηµο του οικοδόµου, εδώ ξεπουλάτε το βιός του καταστηµατάρχη που σαράντα χρόνια στεκόταν πίσω από τον πάγκο, εδώ
ξεπουλάτε το βιός των µηχανικών που ξόδεψαν µια ζωή στα εργοτάξια, εδώ ξεπουλάτε το εργασιακό παρελθόν, παρόν και µέλλον των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πληθωρισµός κινείται ανεξέλεγκτα, σκαρφαλώνοντας τον Ιανουάριο στο 6,2%, µε αυξήσεις
σοκ σε βασικά προϊόντα µέσα σε έναν µήνα, κατατρώγοντας το
διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, υπονοµεύοντας κάθε αναπτυξιακή προοπτική και διαλύοντας την κοινωνική συνοχή.
Κι, όµως, η Κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες
της κοινωνίας, αλλά λειτουργεί µε βάση ταξικά και πελατειακά
κριτήρια, αφού εξάντλησε τον δηµοσιονοµικό χώρο που είχε,
αποφασίζοντας µέτρα υπέρ των εύπορων κοινωνικών οµάδων µε
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τις φοροαπαλλαγές για τους λίγους και τώρα λέει ότι δεν µπορεί
να µειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιµα ή έστω στο ψωµί διότι θα χρειαστεί 140 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα δηλαδή, που οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης λέει ότι δεν
αντέχει ο προϋπολογισµός.
Η Κυβέρνηση, όταν πρόκειται να πάρει µέτρα για την κοινωνία
προτάσσει τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Ξαφνικά τους
θυµήθηκε, όµως, ενώ τους είχε ξεχάσει όταν έκανε απευθείας
αναθέσεις, όταν αποφάσισε να αυξήσει τον µισθό του νυν διορισµένου διοικητή του ΕΦΚΑ και πρώην διευθυντή του γραφείου
του κ. Χατζηδάκη στα 8.134 ευρώ τον µήνα, τη στιγµή που δεν
δέχεται την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ, όταν
αποφάσισε να ορίσει µισθό 8.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές που θα στελεχώσουν τον ΕΦΚΑ παρακάµπτοντας το
ΑΣΕΠ, µια δηµοκρατική κατάκτηση που βεβαίως, προοδευτικές
κυβερνήσεις έφεραν σε αυτόν εδώ τον τόπο, όταν αποφάσισε
µισθό 4.631 ευρώ τον µήνα για τους ιδιώτες διευθυντές του
ΕΦΚΑ και µισθό 4.631 ευρώ τον µήνα για τα σαράντα τρία και
πλέον στελέχη της µονοπρόσωπης εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων του ΕΦΚΑ, που βεβαίως, θα αναλάβουν το ξεπούληµα των
τετρακοσίων περίπου ακινήτων του φορέα, αξίας περίπου, όπως
ήδη είπα, 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, περιουσία δηλαδή του ελληνικού λαού.
Αλλά, δεν µπορεί να µειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιµα ούτε µπορεί
να αυξήσει άµεσα τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ, γιατί δεν
προλαβαίνει από τις απευθείας αναθέσεις, από την κατασπατάληση των πόρων του δηµοσίου τοµέα και από όλη αυτή τη θεσµική διαφορά.
Κύριε Χατζηδάκη, µιας και σας έλαχε το e-mail της Κυβέρνησης e-Μητσοτάκης, βάλτε το καλά στο µυαλό σας: Όπως θα καταργήσουµε τα βάρβαρα νοµοσχέδια που προηγήθηκαν, έτσι θα
καταργήσουµε κι αυτό. Διότι αυτό δεν είναι απλώς βάρβαρο,
διότι αυτό το χαρτί που µας φέρατε να ψηφίσουµε σήµερα συνιστά κατάλυση του ίδιου του κράτους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ την κ. Τζάκρη.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε µετά τον κ. Μπούµπα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση, µετά ο
κ. Τσακλόγλου και µετά ο κ. Σκουρλέτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαντικό νοµοσχέδιο, αλλά ελλοχεύει πάλι ο κίνδυνος να ανοίξει η κερκόπορτα, ο ασκός του
Αιόλου σε πάρα πολλά προβλήµατα, σε ό,τι αφορά στον ευρύτερο χώρο της δηµόσιας υγείας. Αυτό βέβαια, που µας προβληµατίζει ως Ελληνική Λύση και πρέπει να προβληµατίσει και τους
Έλληνες τώρα, είναι η εµπορευµατοποίηση-ιδιωτικοποίηση της
υγείας σε όλο της το µεγαλείο.
Γιατί φτάσαµε µε ένα δυσθεώρητο χρέος σήµερα στα νοσοκοµεία της χώρας; Ήταν µόνο η κακή πολιτική σε ό,τι αφορά στις
τιµολογήσεις και στις υπερτιµολογήσεις; Ήταν και αυτό. Γιατί
φτάσαµε σε αυτό το σηµείο; Τα προβλήµατα τα συσσωρευµένα
στην υγεία -πρέπει να το καταλάβετε- δεν είναι µόνο η έλλειψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά είναι η έλλειψη
χρηστής διοίκησης.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει να απαξιώνουµε τους δηµοσίους
υπαλλήλους. Πόσοι πτυχιούχοι, που έχουν φοιτήσει ως λογιστές
που είναι εξειδικευµένοι για ιδιωτικές κλινικές, απορροφούνται
από τους ιδιώτες και µένουν στρατιές ανέργων που δεν τους
παίρνουν τα νοσοκοµεία; Όσοι είστε γιατροί εδώ µέσα, οι διευθυντές κλινικών τα τελευταία χρόνια, που ευθύνεται η Νέα Δηµοκρατία και έπρεπε και ο ΣΥΡΙΖΑ να πατάξει το φαινόµενο,
υποδέχονταν τους ιατρικούς επισκέπτες έξω από τα γραφεία
τους και αντί να είναι στις κλινικές τους µε το «επίσταµαι», µε την
ιατρική τους, επιστηµονική γνώση, παζαρεύανε τα υλικά µε τους
ιατρικούς επισκέπτες. Άρα, λοιπόν, το πρόβληµα στην υγεία είναι
η διοίκηση, η χρηστή διοίκηση και η διαχείριση.
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Κάναµε το παρατηρητήριο τιµών, µέρες που είναι, στην ακρίβεια. Είδατε εκεί πόσες παραβιάσεις έχουν γίνει καταγεγραµµένες από το ειδικό Παρατηρητήριο Τιµών τα τελευταία χρόνια σε
ό,τι αφορά την προµήθεια υλικών στα νοσοκοµεία; Πάρα πολλές.
Γιατί το έκαναν αυτό; Με την ανοχή κάποιων. Όπως για παράδειγµα στον Ειδικό Φορέα Ελέγχου Τροφίµων σκουριάζουν από
κάτω τα αυτοκίνητα που τότε εξυπηρετούσαν κάποιους σκοπούς
που παραγγέλθηκαν το 2010 - 2011 κ.λπ..
Όταν σήµερα µιλάµε για κυρώσεις µε τις χορηγίες, πού αποβλέπει ο χορηγός; Δίνει το µηχάνηµα δωρεάν, αλλά το σέρβις θα
είναι συγκεκριµένο από αναλώσιµα από κάποιες συγκεκριµένες
εταιρείες που έχει αγαστή σχέση ο χορηγός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλές οι χορηγίες, αλλά εκεί που το πάτε, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, σε λίγο για τις Μπελαρά ή τα Ραφάλ µπορεί να βάλουµε και κάνα ταµπελάκι χορηγού. Ευτυχώς δεν υπάρχει ακόµη.
Δηλαδή δεν µπορούµε µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια να µιλάµε
για το ύψιστο αγαθό της υγείας.
Ξέρετε ποια είναι η πραγµατικότητα έξω; Λέει ο κόσµος -ρωτήστε παντού- «Αν δεν έχω 20.000 ευρώ µετρητά στην άκρη και
µου συµβεί κάτι κακό, την έβαψα», για να το πω στην καθοµιλουµένη.
Μιλάτε, λοιπόν, σήµερα -που το είπε και ο κ. Βιλιάρδος και ο
κ. Χήτας, φωνάζει και η κ. Αθανασίου- για περιουσία του ΕΦΚΑ.
Ιερό πράγµα, δηµόσιο. Εκεί, όµως, δεν ξέρουµε ακόµη ποια είναι
τα πραγµατικά στοιχεία. Πόσα είναι αυτά τα κτήρια; Έχουµε
κάνει χαρτογράφηση; Έχουν αποτιµήσει την αξία αυτών των ακινήτων από την περιβόητη Εταιρεία Ακινήτων του ΕΦΚΑ;
Ξέρετε σήµερα ότι υπάρχει, κύριοι, κτήριο στη Θεσσαλονίκη
από όπου εδώ και τέσσερα χρόνια έφυγε το ΙΚΑ και επειδή ο
ΕΦΚΑ δεν έχει να βάλει το αρχειακό υλικό, δεν φεύγει από το
κτήριο, το έχει µεταβάλει σε αποθήκη και τα ενοίκια τρέχουν και
τα πανωτόκια; Όσοι είστε νοµικοί το καταλαβαίνετε, γιατί, δυστυχώς, δεν είναι σπίτι ιδιωτικό, κτήριο ιδιωτικό. Είναι του ελληνικού
λαού και σου λέει «αφού είναι του ελληνικού λαού, άστο να τρέχει, να πληρώσει ο φουκαράς, το κορόιδο ο ελληνικός λαός».
Όµως, κύριοι, εδώ θέλει προσοχή. Δεν πας µε µάνατζερ των
8.000 και κάτι ψιλών, όταν σήµερα η ρήτρα αναπροσαρµογής τον
µήνα στους περισσότερους αγρότες είναι 8.000 χιλιάδες για το
περιβόητο µίγµα αποτυπώµατος του διοξειδίου του άνθρακα.
Και µην κόπτεσθε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι δεν µπορούσατε να το έχετε προβλέψει αυτό. Να το δεχτώ για την πανδηµία
COVID, ότι δεν µπορούσατε να το έχετε προβλέψει. Όµως, δεν
ξέρω ποιους µέντορες έχει ο κ. Μητσοτάκης να του πουν ότι,
όταν έγινε το δόγµα του Χένρι Κίσινγκερ στην κρίση του πετρελαίου του 1973 -και αν δείτε µέσα στον πόλεµο του Γιοµ Κιπούρ,
τότε µε τον ΟΠΕΚ που έγινε- ήταν ακριβώς τα ίδια γεγονότα
όπως έχουµε τώρα την Ουκρανία και ό,τι συµβαίνει εκεί. Τότε
ήταν αναµεµειγµένα τρία κράτη -Αίγυπτος, Συρία και Ισραήλ- που
εκτοξεύθηκε η τιµή του πετρελαίου. Και µην τα ρίχνουµε όλα στη
Ρωσία, γιατί ο Πούτιν έλεγε «κάντε µακροπρόθεσµα και όχι βραχυπρόθεσµα συµβόλαια µε τη «GAZPROM». Δεν το έκαναν οι Ευρωπαίοι, δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα.
Και όταν φώναζε και ο Κυριάκος Βελόπουλος «γεµίστε τα διυλιστήρια να βγάλουµε τον χειµώνα», µε βάση την ιστορία, δεν
µας ακούσατε. Και όταν η Σαουδική Αραβία -γιατί οι µέντορες
αυτόν τον ρόλο έχουν- κάλεσε τη Ρωσία να κάνουν έναν µίνι
ΟΠΕΚ του φυσικού αερίου, ήταν προδιαγεγραµµένο ότι θα πάµε
σε ενεργειακή κρίση, µε βάση τα ιστορικά στοιχεία.
Ο κ. Χατζηδάκης -που δεν είναι εδώ, να του το µεταφέρετεέλεγε ότι τα συσσωρευµένα χρέη της «ΛΑΡΚΟ» προς τη ΔΕΗ
είναι 351 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν λέει, όµως, η ΔΕΗ, που ήταν
µέτοχος και εταίρος της «ΛΑΡΚΟ», πόσο χρέωνε µηνιαίως τα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος. Τέσσερις φορές πάνω!
Όµως, να πείτε του κ. Χατζηδάκη, όταν έλεγε ότι θα έχουµε
πέναλτι για τα 100 εκατοµµύρια στα όρια του ανταγωνισµού αυτό, κύριε Υπουργέ, για τη «ΛΑΡΚΟ»- ότι υπάρχει το Πρωτόκολλο της Βιέννης του 2015, που λέγεται «Οι φίλοι της
βιοµηχανίας της Ευρώπης», όπου δεκαοκτώ χώρες υπογράψαµε
και λέµε ότι, όταν µία βιοµηχανία παράγει ένα ορυκτό που είναι
αναγκαίο προκειµένου η γηραιά Ευρώπη να µην είναι εξαρτηµένη από Ασία, Κίνα, Ρωσία, µπορείς να τη χρηµατοδοτήσεις. Και
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αυτό ήταν και το κοβάλτιο σε Φινλανδία και Ελλάδα, όπου µάλιστα, η Ελλάδα µέσα από λατερίτες το βγάζει.
Αυτά να τα λέµε και να την ψάχνουµε περισσότερο από τους
µνηστήρες της «ΛΑΡΚΟ», που µέχρι τώρα είναι άγονοι. Δύο µνηστήρες εµφανίστηκαν. Όµως, εµείς, στην Ελληνική Λύση, περιµένουµε τον Στάιµεντς και έχουµε αναφερθεί στο ποιος είναι
ποιος ο Στάιµεντς.
Για να ξέρει ο κόσµος, κάνετε κάτι που δεν ξέρω αν είναι νοµικό. Αυτό και τα νοµικά τερτίπια θα τα δουν οι νοµικοί σας, αλλά,
κύριοι, είναι αντικοινωνικό. Η πολιτική πρέπει να έχει έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, ευαίσθητη στο κοινωνικό σύνολο. «Τον άρχοντα τριών δει µέµνησθαι:
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόµους άρχει.
Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λοιπόν, τι κάνατε στον νόµο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, στον φίλο, τον Άδωνι Γεωργιάδη, µε τις λαϊκές αγορές, τις τηλεαγορές και όλα αυτά -τότε ήταν και του δικαίου ανταγωνισµού για την ψηφιακή εποχή- κάνατε κάτι τελείως
αντικοινωνικό. Και σήµερα το λέει η κοινωνία. Είναι το άρθρο 206
του ν.4820/2021, σχετικά µε την υποχρεωτικότητα εµβολιασµού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στους εργαζοµένους και φορείς του
δηµοσίου τοµέα στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή άσκησης καθηκόντων και µέχρι την άρση αυτής, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής µεταβολής, η άσκηση ή και
η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή,
καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.
Δηλαδή, είµαι εγώ ο τραυµατιοφορέας, ο νοσοκόµος, ο γιατρός σε αναστολή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μπούµπα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Έχει να κάνει µε την κοινωνία µας.
Έχει να κάνει µε ανθρώπους, έχει να κάνει µε τον ελληνικό λαό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ό,τι λένε οι Βουλευτές
εδώ έχει να κάνει µε την κοινωνία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ακούστε τι νοµοθετήσατε, κύριοι: Απαγορεύετε στον άνθρωπο που είναι σε αναστολή να πάει
να δουλέψει για να ταΐσει την οικογένειά του. Το θεωρείτε δίκαιο;
Το θεωρείτε κοινωνικό να του απαγορεύσετε; Αυτός που έχει
κάνει το εµβόλιο µπορεί. Ένας άλλος δηµόσιος υπάλληλος µπορεί. Σε αυτόν δεν του επιτρέπετε. Τα παιδιά του, η οικογένειά του
τι θα γίνουν; Για τους δικούς του λόγους -αναφαίρετο το δικαίωµα, το έχουµε πει, ελεύθερη η βούληση- δεν θέλει να το
κάνει, αλλά να πάει να δουλέψει κάπου αλλού. Σερβιτόρος θα
είναι; Ντελιβεράς θα είναι; Για τα προς το ζην!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μπούµπα, σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Του κόβετε και το προς το ζην,
όχι απλώς το ευ ζην.
Να κατατεθεί στα Πρακτικά, για να φρεσκάρουµε τη µνήµη ως
προς το συγκεκριµένο άρθρο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου έχει τον λόγο και ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάνος Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κοινωνικό κράτος όπως αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσµατικό, αναπαράγοντας µάλλον
παρά καταπολεµώντας ανισότητες. Ο δοµικός κατακερµατισµός
του ασφαλιστικού συστήµατος συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό
στη διαιώνιση αυτών των ανισοτήτων. Οι ανισότητες αυτές ήταν
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τόσο ενδογενεακές όσο και διαγενεακές.
Την περασµένη δεκαετία, µε τη µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή που επιχείρησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις, περιορίστηκε σε κάποιον βαθµό το βάρος που φόρτωναν οι συντάξεις
στους ώµους των παιδιών µας και των εγγονιών µας. Οι υφιστάµενες αναλογιστικές µελέτες δείχνουν ότι, παρά τα σηµερινά σηµαντικά ελλείµµατά του, το ασφαλιστικό σύστηµα κατέστη
µακροχρονίως βιώσιµο. Το σύστηµα συντάξεων εξακολουθεί να
εξαρτάται οικονοµικά σε µεγάλο βαθµό από το κράτος και τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, η συνταξιοδοτική
δαπάνη περιορίστηκε αισθητά, ενώ έγινε µεγάλη προσπάθεια,
ώστε να µη θιγεί ιδιαιτέρως το βιοτικό επίπεδο των πλέον ευάλωτων συνταξιούχων, κάτι που αποτελεί και την υποχρέωση ενός
σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου.
Η σταδιακή ενοποίηση των εκατοντάδων ταµείων του ασφαλιστικού συστήµατος είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 2000.
Η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταµείων κάτω από την ενιαία δοµή του ΕΦΚΑ πραγµατοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ υπό καθεστώς πίεσης. Επρόκειτο για µία απαραίτητη µεταρρύθµιση. Η
βιασύνη, όµως, µε την οποία πραγµατοποιήθηκε ακύρωσε σε µεγάλο βαθµό το ευεργετικό της εύρος.
Τα προβλήµατα που καλούµαστε σήµερα να διαχειριστούµε
δεν είναι καινούργια ούτε εµφανίστηκαν ξαφνικά. Σχετίζονται µε
τον τρόπο που οικοδοµήθηκε ο ΕΦΚΑ. Η οργανωτική ενοποίηση
δεν συνοδεύτηκε από ενοποίηση κανόνων και παροχών. Ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας που δηµιουργήθηκε ήταν αναµενόµενο ότι θα κουβαλούσε για καιρό όχι µόνο τις παθογένειες και
τις διοικητικές αρρυθµίες των παλαιών ταµείων, αλλά και τα προβλήµατα ενός οργανισµού που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις
πολλών µικρότερων.
Αν προσθέσει κανείς σε αυτά τη δαιδαλώδη ασφαλιστική νοµοθεσία των προϋπαρχόντων ταµείων, αλλά και την έλλειψη διαλειτουργικότητας των υπολογιστικών συστηµάτων, καθίσταται
σαφές ότι τα προβλήµατα που ακολούθησαν τη δηµιουργία του
ΕΦΚΑ ήταν σχεδόν προδιαγεγραµµένα.
Έξι χρόνια µετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ και παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες που καταβάλλονται καθηµερινά, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης πάσχει από έλλειψη αξιοπιστίας. Στόχος της
κυβερνητικής πολιτικής είναι οι πολίτες να εµπιστευθούν τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού συστήµατος.
Για να καταστεί αυτό εφικτό, δεν είναι απαραίτητες µόνο οι
διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η αλλαγή της αρχιτεκτονικής της
επικουρικής ασφάλισης και η ίδρυση του νέου Ταµείου, του
ΤΕΚΑ δηλαδή, που επιχειρεί να αµβλύνει τις επιπτώσεις του δηµογραφικού κινδύνου, αλλά και η επιχειρησιακή αναγέννηση του
ΕΦΚΑ.
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην
Κυβέρνηση συνολικά καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια σε
πολλά και διαφορετικά επίπεδα, προκειµένου ο ΕΦΚΑ να µετασχηµατιστεί από έναν αργοκίνητο γίγαντα που είναι σήµερα σε
µία ψηφιακή µηχανή.
Αντιµετωπίζουµε το µείζον ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων
µε µία σειρά έκτακτων µέτρων, όπως η αυτόµατη χορήγηση της
προκαταβολής σύνταξης σε κάθε νέα αίτηση συνταξιοδότησης,
που είναι ένα µέτρο, προφανώς, ανακουφιστικής φύσης, του διορισµού εξειδικευµένου project manager, η λειτουργία του πύργου ελέγχου, που παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο την
απόδοση τµηµάτων και υπαλλήλων και βοηθά τα µάλα στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του οργανισµού, η ανανέωση του απαρχαιωµένου εξοπλισµού του φορέα, η πιστοποίηση λογιστών και
δικηγόρων που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της µείωσης του
αποθέµατος των εκκρεµών συντάξεων, η προκήρυξη νέων θέσεων µόνιµου, αλλά και έκτακτου προσωπικού.
Παρά τον απελπιστικά αργό ρυθµό των υφιστάµενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, όλα αυτά τα µέτρα έχουν επιδράσει µε
καταλυτικό τρόπο στη ροή έκδοσης συντάξεων και αυτό είναι πια
κοινή παραδοχή. Πέρυσι, ο αριθµός των συντάξεων οι οποίες εκδόθηκαν ήταν πολύ-πολύ µεγαλύτερος από κάθε προηγούµενη
χρονιά και έχουµε βάσιµες ελπίδες να πιστεύουµε ότι αυτό θα
επιταχυνθεί στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Έχουµε εξαλείψει το πρόβληµα; Δυστυχώς, όχι ακόµα. Είµα-
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στε, όµως, πολύ κοντά στην οριστική αντιµετώπισή του.
Πέρα, όµως, από το ακανθώδες πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, ο ΕΦΚΑ αντιµετωπίζει και πολλά άλλα σηµαντικά προβλήµατα που δεν του επιτρέπουν να λειτουργήσει όπως αρµόζει
να λειτουργεί ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός ασφαλιστικός οργανισµός. Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο πραγµατοποιείται ένα
αποφασιστικό βήµα προς την αναβάθµιση του φορέα και των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Από τη µία πλευρά, βασική µας επιδίωξη είναι οργανωτικός εκσυγχρονισµός του φορέα µέσω της αναβάθµισης του στελεχιακού δυναµικού. Από την άλλη, προχωράµε και στον λειτουργικό
του εκσυγχρονισµό µε την εισαγωγή στοιχείων επιβράβευσης και
λογοδοσίας µέσω της µέτρησης της απόδοσης και της υιοθέτησης νέων µηχανισµών ελέγχου.
Ο στόχος παραµένει ένας: Η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της αποστολής του ΕΦΚΑ, που δεν είναι άλλη
από την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στον ΕΦΚΑ, όπως,
άλλωστε, και σε όλο το δηµόσιο, υπάρχουν υπάλληλοι που εργάζονται νυχθηµερόν µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Αυτούς τους
υπαλλήλους πρέπει να τους εντοπίσουµε και να τους ανταµείψουµε. Το αναφέρω, γιατί το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσει σε όλο
τον οργανισµό τις έννοιες της απόδοσης και της επιβράβευσης.
Με το άρθρο 4 δίνεται χρηµατικό ποσό ως επιβράβευση παραγωγικότητας στη βάση µετρήσιµων ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων.
Επίσης, µε το άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των
επιλογών στελέχωσης των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων
του φορέα από άτοµα υψηλών προσόντων που προέρχονται
τόσο από τη δηµόσια διοίκηση όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα,
κατόπιν ανοιχτής δηµόσιας προκήρυξης.
Η προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ κινείται σε πολλούς
άξονες µε επίκεντρο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
του πολίτη, που κατά γενική οµολογία σε αρκετές περιπτώσεις
δεν βρίσκεται ακόµα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η συνολική προσπάθεια καλύπτει θεµατικές περιοχές, από την ψηφιοποίηση των
συντάξεων και την κεντρική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του
1555 µέχρι αλλαγές σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και αλλαγής εσωτερικών διαδικασιών.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται δέσµη ρυθµίσεων: Πρώτον, για τη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης του ΕΦΚΑ.
Δεύτερον, για την επιβράβευση της επιπρόσθετης προσπάθειας
και την ενίσχυση της λογοδοσίας των υπαλλήλων. Τρίτον, για την
ενίσχυση της ευελιξίας και της ταχύτητας του φορέα και τέταρτον, για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του οργανισµού.
Πρόκειται για µία µεταρρυθµιστική παρέµβαση στον ΕΦΚΑ,
προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά και στις απαιτήσεις των πολιτών για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ταχεία απονοµή συντάξεων, για να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία
και διοικητική αυτονοµία για γρήγορη λήψη αποφάσεων και
ακόµα, για να απλοποιήσει τη λειτουργία των προµηθειών, για
να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναµικό επιβραβεύοντας τους εργατικούς υπαλλήλους και επεκτείνοντας τον έλεγχο
σε όσους δεν ανταποκρίνονται στα εργασιακά τους καθήκοντα,
αλλά και αξιοποιώντας ανθρώπινους πόρους από τον ιδιωτικό
τοµέα και τέλος, για να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά για το δηµόσιο
συµφέρον και το συµφέρον των ασφαλισµένων τη σηµαντική ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο φορέας.
Ειδικά σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η έλλειψη αυτοτελούς φορέα διαχείρισης της περιουσίας του ΕΦΚΑ,
ο οποίος να λειτουργεί αποτελεσµατικά στο περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς ακινήτων, έχει ως συνέπεια τη µη επίτευξη ικανοποιητικών οικονοµικών αποδόσεων, ανάλογων του µεγέθους
και της αξίας αυτής της περιουσίας, µε συνέπεια την απώλεια
πόρων για το ασφαλιστικό µας σύστηµα γενικότερα.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σε µία ακόµα
δέσµη διατάξεων του νοµοσχεδίου που έρχεται να αντιµετωπίσει
µία σειρά προβληµάτων που αφορούν πολλούς συµπολίτες µας:
Τακτοποιούµε την κάλυψη του συνόλου των εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη για όλες τις επιχειρήσεις που έµειναν κλειστές κατά την πρόσφατη διήµερη κακοκαιρία. Διευκολύνουµε τη
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χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε όσους οφείλουν ποσά
χαµηλότερα των 100 ευρώ. Αντιµετωπίζουµε έτσι, µία σειρά προβληµάτων που έχουν ανακύψει λόγω οφειλών πολύ χαµηλού
ύψους γύρω από τη λειτουργία του λογισµικού της έκδοσης
ασφαλιστικής ενηµερότητας που οδηγεί συστηµατικά στην καθυστέρηση της χορήγησής της. Αµβλύνουµε τη γραφειοκρατία
για τους µη µισθωτούς, καθώς καταργείται η υποχρέωσή τους
να προεγγραφούν στον ΕΦΚΑ κατά την έναρξη ή τη µεταβολή
εργασιών στη φορολογική διοίκηση.
Παρέχεται, πλέον, η ευκαιρία στους παλιούς ασφαλισµένους,
για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές
µερικές φορές σε δύο ή και περισσότερους από τους φορείς που
εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, να επιλέξουν φορέα µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό θα σταµατήσουν όλα τα
προβλήµατα που ανέκυπταν κατά τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε σχέση µε το ποιος είναι ο αρµόδιος φορέας.
Αυξάνεται, επίσης, η γονική άδεια στους εργαζόµενους γονείς
κατά δέκα εργάσιµες ηµέρες για την αντιµετώπιση των αναγκών
παιδιών έως δεκαοκτώ ετών µε σπάνια νοσήµατα. Τέλος, µία
πολύ σηµαντική διάταξη που αφορά τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας, όπως είναι οι µακροχρόνια άνεργοι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, για τους οποίους παρατείνεται η χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας, η πρόσβαση, δηλαδή, σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για έναν ακόµα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολόκληρος ο ΕΦΚΑ πρέπει να
τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και είναι χρέος της πολιτείας
να παράσχει τα µέσα και τους ανθρώπινους πόρους, για να αναβαθµιστεί στα µάτια όλων των Ελλήνων πολιτών. Και οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ αξίζουν καλύτερες συνθήκες, αλλά και οι πολίτες
αυτής της χώρας αξίζουν καλύτερες υπηρεσίες. Δεν νοµίζω ότι
υπάρχει κάποιος µέσα στην Αίθουσα αυτή, ο οποίος να το αµφισβητεί ή να διαφωνεί µε αυτό.
Το παρόν νοµοσχέδιο παρέχει τα εφόδια, για να γίνει ένα αποφασιστικό βήµα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτών
των στόχων και θα ήθελα να πιστεύω ότι θα ψηφιστεί µε µεγάλη
ευχέρεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκουρλέτης, και
µετά µπαίνουµε στον τρίτο κύκλο οµιλητών µε πρώτη οµιλήτρια
την κ. Μίκα Ιατρίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτά που θα αναφέρω δεν έχουν να κάνουν
µόνο µε εσάς. Έχουν να κάνουν και µε τον απουσιάζοντα
Υπουργό, αλλά και συνολικά είναι για την Κυβέρνησή σας.
Ειλικρινά, υποκλίνοµαι µπροστά στην τεχνογνωσία της κοινωνικής κατεδάφισης που έχετε επιδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτή τη συνταγή που κινείται στη λογική του «σοκ και δέος»
την είδαµε και σε προηγούµενες δεκαετίες και, τηρουµένων των
αναλογιών, την ακολουθείτε και τώρα µετεξελιγµένη.
Ιδιαίτερα ο προϊστάµενος Υπουργός σας έχει αναπτύξει µία
τροµακτική τεχνογνωσία. Είναι ο άνθρωπος που είχε αναλάβει
όλες τις δύσκολες υποθέσεις: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», ΔΕΗ, την επικουρική ασφάλιση µαζί σας και τώρα τον ΕΦΚΑ.
Η συνταγή, λοιπόν, αυτή προβλέπει ότι, πρώτα απ’ όλα, απαξιώνουµε την επιχείρηση, τον οργανισµό, τους υπαλλήλους, τους
στοχοποιούµε, εξαπολύουµε µία επικοινωνιακή στρατηγική και
µετά, είτε πουλάµε αυτή την επιχείρηση απαξιωµένη είτε ιδιωτικοποιούµε κάποιες πλευρές του οργανισµού. Αυτό περίπου κάνετε και τώρα.
Τι µας θυµίζουν όλα αυτά; Αυτά που λέγατε, για να µας πείσετε ότι ήταν µονόδροµος σε άλλες δεκαετίες το να υπαχθούµε
στο καθεστώς των µνηµονίων. Τότε θυµόσαστε ότι για όλα έφταιγαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι; Ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι ήταν η
αιτία του µεγάλου χρέους; Θυµόσαστε που έβγαιναν έγκριτοι δηµοσιογράφοι σε µεγάλα συστηµικά κανάλια και µας έλεγαν ότι
είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο οι δηµόσιοι υπάλληλοι και µία
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ολόκληρη κοινωνία στοχοποιούσε όσους εργάζονταν στο δηµόσιο. Κα αντί η προσπάθεια να ήταν πράγµατι να υπάρξουν οι αναγκαίοι εκσυγχρονισµοί, έτσι ώστε να έχουµε την καλύτερη
υπηρεσία προς τους πολίτες, εσείς στοχοποιούσατε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Μετρήθηκαν, βέβαια, και τότε και βρέθηκαν
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες λιγότεροι, όµως, ο στόχος είχε
επιτευχθεί και η προπαγάνδα είχε περάσει.
Δεν κρατάτε και κανένα πρόσχηµα. Είπε ο Υπουργός το πρωί:
«Μας φταίνε οι συνδικαλιστές, διότι θα συµµετέχουν στις επιτροπές και αυτοί». Οι συνδικαλιστές τι είναι τελικά, αν δεν συµµετέχουν στο όνοµα της εκπροσώπησης των εργαζοµένων; Δηλαδή,
πού το πάτε; Υπάρχει, τελικά, ένα τέλος σε αυτή λογική, την
ακραία, νεοφιλελεύθερη, αντικοινωνική λογική, που θέλει να ισοπεδώσει τα πάντα;
Ποιο είναι το περιβάλλον, λοιπόν, της εργασίας σήµερα στην
Ελλάδα;
Στη ΔΕΗ είδαµε ότι έχετε µία ανάλογη πρακτική υψηλά αµειβόµενων κοµµατικών στελεχών. Προκλητικές αµοιβές. Τα µπερδεύετε εδώ µέσα από non paper που αναµασούν οι Βουλευτές
της Πλειοψηφίας συγκρίνοντας ανόµοιες καταστάσεις, την ίδια
στιγµή που µόλις πριν από λίγους µήνες µας λέγατε ότι η ΔΕΗ
καταρρέει. Ο Υπουργός, όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας, αγωνιούσε κάθε πρωί αν θα ανάψει το φως και αν θα έχει ρεύµα. Έτσι
µας έλεγε εδώ. Και όλα αυτά γιατί; Για να δικαιολογήσει τις βαρύτατες χρεώσεις στα τιµολόγια και αµέσως µετά όλα να λυθούν. Έλα ντε όµως, που η σηµερινή πραγµατικότητα σας
διέψευσε. Διότι, ενώ έχετε απολέσει ένα εργαλείο άσκησης ενεργειακής πολιτικής, ήρθε η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση για να
δείξει πόσο αδιέξοδος είναι αυτός ο δρόµος. Βέβαια το µάρµαρο
το πληρώνουν οι πολίτες.
Τι κάνετε, τηρουµένων των αναλογιών, στους δήµους; Συγκροτήσατε αναπτυξιακούς οργανισµούς και βγαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από δύο µέρες και λέει «η προσπάθεια να
υλοποιηθούν έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους αναπτυξιακούς οργανισµούς των ΟΤΑ αλλά και το να καλυφθούν συγκεκριµένες ανάγκες σε προσωπικό µέσα από προσλήψεις έξω
από το ΑΣΕΠ…» -να και εδώ η ίδια λογική- «…µέσω των αναπτυξιακών οργανισµών είναι αντισυνταγµατική». Σας το είχαµε πει.
Τώρα είναι στον αέρα δεκάδες έργα.
Τι ακριβώς κάνετε στα νοσοκοµεία; Σας το είπε ο κ. Βαρεµένος
πριν. Χιλιάδες αυτή τη στιγµή εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία που
σχετίζονται µε την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη σίτιση, που έχουν
ατοµικές συµβάσεις εργασίας απολύονται. Για ποιον λόγο; Όχι
γιατί δεν είναι αναγκαίοι -φαντάζεστε ότι αυτό συµβαίνει σε καιρό
πανδηµίας!- αλλά γιατί το δικό σας µοντέλο για την εργασία, η
δικιά σας ιδεοληπτική αντίληψη σας επιβάλει να εκχωρήσει αυτές
τις αρµοδιότητες, αυτές τις υπηρεσίες σε εργολάβους, οι οποίοι
προφανώς θα προτάξουν το εργολαβικό τους κέρδος και θα είναι
κάτι επιπλέον το οποίο θα χρεωθεί στη λειτουργία των νοσοκοµείων µε αποτέλεσµα ούτε καλύτερες υπηρεσίες να έχουµε ούτε
οι εργαζόµενοι να αµείβονται καλύτερα αλλά και να υπάρχει µία
συνολική επιβάρυνση.
Στην Τράπεζα Πειραιώς εκβιάζονται οι καθαρίστριες, που δουλεύουν από την Αγροτική, απ’ όσο γνωρίζω εγώ, εδώ και δεκαπέντε και είκοσι χρόνια, να δουλέψουν µε 190 ευρώ, αλλιώς να
απολυθούν.
Στην «COSCO» γίνονται µεγάλοι αγώνες. Γιατί; Γιατί ζητάνε
συλλογικές συµβάσεις, αυτές που η δικιά σας Κυβέρνηση, οι
πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις θελήσανε να αποψιλώσουν,
να τις ακυρώσουν.
Στην «e-Food» που είχε υπερκέρδη αυτή τη χρονιά λόγω των
ειδικών συνθηκών της πανδηµίας, λόγω του δικού σας θεσµικού
πλαισίου οι εργαζόµενοι συµβασιούχοι των τριών, των πέντε
µηνών, αλλά µισθωτοί, τους είπαν ότι «αν θέλετε να συνεχίσετε
και να µην απολυθείτε, θα θεωρείστε συνεργάτες» για να µετακυλήσουν το κόστος της ασφάλισης σε αυτούς και να χάσουν
έστω αυτά τα λιγοστά δικαιώµατα που έχουν ως µισθωτοί.
Οι υπερωρίες για πρώτη φορά, τα δεκάωρα έγιναν απλήρωτα.
Η Επιθεώρηση Εργασίας, που είναι ένα εργαλείο στο Υπουργείο
Εργασίας, έρχεστε και µας λέτε ότι πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη αρχή. Και µάλιστα βάζετε και το ρητορικό ερώτηµα «Μα
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καλά, είναι δυνατόν να θέλετε να υπάγεται στον Υπουργό Εργασίας η Επιθεώρηση Εργασίας;». Με εµπιστεύεστε, λέει ο κ. Χατζηδάκης, περισσότερο εµένα; Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει
πολιτικός έλεγχος και να κριθείτε, αν δεν κάνει καλά η Επιθεώρηση Εργασίας τη δουλειά της. Αυτή την πρακτική κατά κόρον
την υιοθετήσατε τα προηγούµενα χρόνια πριν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2015 στην κυβέρνηση, όταν η Επιθεώρηση Εργασίας έβγαζε
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις επισκέψεις που ήταν να κάνει. Προσέξτε, η
Επιθεώρηση έκανε προαναγγελία των επισκέψεων στις επιχειρήσεις. Έπεφταν τα τηλέφωνα, έτσι ώστε να µην υπάρχει αντικείµενο ουσιαστικού ελέγχου.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, όταν συγκροτήσατε την Κυβέρνησή σας, βάλατε ανθρώπους -δεν κρατήσατε ούτε εδώ τα προσχήµατα- οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του ΣΕΒ. Ο κ. Σκέρτσος,
λοιπόν, ο Διευθυντής του ΣΕΒ, αυτή τη στιγµή έχει µία σηµαίνουσα θέση παρά τω Πρωθυπουργώ και ενεργοποιήσατε όλους
εκείνους τους µηχανισµούς για να ξηλώσετε οποιοδήποτε µέτρο
αποκατάστασης των εργασιακών δικαιωµάτων προσπάθησε να
υλοποιήσει η δικιά µας κυβέρνηση, αυτά τα βήµατα που έγιναν
µετά την έξοδο από τα µνηµόνια.
Πρόσφατο παράδειγµα η ιστορία µε τις τριετίες. Είπε ο Υπουργός ότι υπερασπίστηκε εκ µέρους του δηµοσίου στο Σ.τ.Ε. την
άποψη ότι θα πρέπει να ισχύσουν. Νοµοθετήστε, λοιπόν. Νοµοθετήστε. Δεσµευτείτε σήµερα ότι θα νοµοθετήσετε έτσι ώστε να
ισχύσουν οι τριετίες. Είναι πολύ συγκεκριµένα, λοιπόν, τα ζητήµατα.
Την ίδια στιγµή βλέπουµε τα εργατικά ατυχήµατα να αυξάνονται και αυτό δεν είναι άσχετο µε την περιθωριοποίηση της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη «ΛΑΡΚΟ» ακολουθείται µία ανάλογη
συνταγή. Η «ΛΑΡΚΟ» αποτελεί την κλασική αποτύπωση που ο
πάλαι ποτέ κραταιός δικοµµατισµός αποµυζούσε κρίσιµες δηµόσιες επιχειρήσεις, τις απαξίωνε και κάποια στιγµή, αφού τις χρησιµοποίησε ως πελατειακά συστήµατα, ήρθε η ώρα να τις
χαρίσει, δεν ξέρω τι άλλο πάτε να κάνετε.
Σε ποια στιγµή όµως; Προσέξτε. Σε µία στιγµή που το νικέλιο
ανεβαίνει, που είναι απαραίτητο στους συσσωρευτές και αυτό
έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις µπαταρίες, όταν µάλιστα βρισκόµαστε σε µία εποχή αναζήτησης νέων µορφών εξοικονόµησης
και αποθήκευσης ενέργειας. Σε µία τέτοια στιγµή, λοιπόν, η
«ΛΑΡΚΟ» πάει να πουληθεί. Είναι η ίδια η «ΛΑΡΚΟ» που είχατε
βάλει όλα τα σόγια σας σε διευθυντικές θέσεις. Είναι η ίδια η
«ΛΑΡΚΟ» που όταν ανέβαινε η τιµή, πήγατε να κλείσετε δεκαετή
συµβόλαια σε χαµηλές τιµές για να υποστεί µία τεράστια ζηµιά
και κάποιοι να κερδίσουν. Και αυτά δεν τα ψάξατε ποτέ και
αφορά και τις δύο κυβερνήσεις του δικοµµατισµού αυτή η πρακτική. Αυτά τα πράγµατα είναι γνωστά.
Μέσα, λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο που συνιστά τον καµβά
των εργασιακών συνθηκών σήµερα, έρχονται τα ζητήµατα της
ακρίβειας. Κάνατε µία αύξηση 2% από τις αρχές του χρόνου -µηδαµινή, το αντιλαµβάνεστε- και βγήκε ο Πρωθυπουργός και εξήγγειλε µία νέα αύξηση από τον Μάιο. Το ερώτηµα είναι αν αυτές
οι αυξήσεις θα έρθουν ουσιαστικά να καλύψουν την απώλεια των
εισοδηµάτων, τη µείωση της αγοραστικής δύναµης ιδιαίτερα
όσων αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό ή βρίσκονται σε καθεστώς ηµιαπασχόλησης, όπου εκεί φτάνει µέχρι 13% η απώλεια
της αγοραστικής δύναµης, ή θα έρθει έρθουν απλά και µόνο να
λειτουργήσουν ως στάχτη στα µάτια του κόσµου. Διότι οι προβλέψεις λένε -της Κοµισιόν, όχι οι δικές µας- ότι ο πληθωρισµός
τη χρονιά αυτή θα είναι πενταπλάσιος από αυτόν που έκλεισε την
προηγούµενη χρονιά. Ήταν στο 1,2; Στο 1,3; Εκεί δεν ήταν, κύριε
Τσακλόγλου;
Κάντε τον πολλαπλασιασµό, βρείτε πόσα είναι τον χρόνο και
πείτε µου, λοιπόν, αν το 2% ή αν θέλετε το 5% που θα κάνετε θα
είναι αναδροµική αύξηση ή για το υπόλοιπο της χρονιάς. Γιατί
αν είναι για το υπόλοιπο της χρονιάς, αντιλαµβάνεστε ότι η αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο µισθό θα υπολείπεται από
αυτή του πληθωρισµού.
Αυτή η κατάσταση έχει αποτυπωθεί σε αυτή την πληθωριστική
κατά κύριο λόγο ανάπτυξη του τελευταίου έτους. Και µάλιστα
πώς έχει αποτυπωθεί; Το µερίδιο της εξαρτηµένης εργασίας έχει
υποστεί µείωση σε σχέση µε το µερίδιο των αµοιβών του κεφα-
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λαίου. Αυτή, λοιπόν, είναι η πολιτική σας που γεννάει ανισότητες,
διευρύνει τις ανισότητες και ουσιαστικά κινείται σε έναν δρόµο
πολύ γνωστό, πολύ παλαιό, που δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση
να ανταποκριθεί στις σηµερινές συνθήκες.
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ µε αυτή ακριβώς τη λογική στο παρόν
νοµοσχέδιο, εισάγετε όλες αυτές τις διατάξεις, τις κατάφωρα αντισυνταγµατικές -τα ακούσατε και το πρωί- κινείστε σε µία λογική
έµµεσης ιδιωτικοποίησης, προσβάλλετε δηµόσιους υπαλλήλους,
στήσατε αυτή την υπόθεση των δικηγορικών γραφείων που είπατε ότι θα βγάζουν συντάξεις, αλλά ήταν ένα βατερλό.
Προσέξτε να δείτε. Πηγαίνει ο κόσµος σε ένα δικηγορικό γραφείο και του λέει «θέλω να δω τα εργασιακά µου, είναι µπερδεµένα τα πράγµατα» και βάζετε κάποιους από αυτούς στους
πελάτες τους στο όνοµα της δηµόσιας διοίκησης να εκδώσουν
συντάξεις αλλά που σε τελική ανάλυση, όµως, επειδή δεν ξέρουν, πάνε και ρωτάνε κάποιους οι οποίοι βγάζουν τη δουλειά
και οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ. Γιατί να συµβαίνει αυτό, αντί να δείτε πώς θα στηρίξετε, όπως είχαµε κάνει
εµείς, µε νέο προσωπικό, που ακριβώς θα µεταλαµπαδεύσει την
εµπειρία του ασφαλιστικού συστήµατος; Το ασφαλιστικό σύστηµα έχει ανάγκη από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του,
µιας τρωµένης αξιοπιστίας λόγω των δικών σας επιλογών εδώ
και δεκαετίες.
Ειπώθηκαν και το πρωί, οι άτοκες καταθέσεις των κεφαλαίων
των ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα δοµηµένα οµόλογα,
τα παιχνίδια στο Χρηµατιστήριο, το κούρεµα, το περίφηµο PSI,
το οποίο οδήγησε σε µεγάλη καταστροφή. Άρα, λοιπόν, πώς να
µην είναι κλονισµένη η εµπιστοσύνη του κόσµου;
Και ερχόσαστε και µας λέτε µία πραγµατικότητα αυτή τη
στιγµή που σχετίζεται, πράγµατι, µε δοµικά προβλήµατα της
ασφάλισης, χωρίς, όµως, να έχετε µία πρόταση το πώς θα ξεπεραστούν και κυρίως της εξεύρεσης νέων κοινωνικών πόρων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, έχουν ακουστεί συγκεκριµένες
προτάσεις. Προχθές που κουβεντιάζουµε µε αφορµή τα χιόνια
και τη µεγάλη καταστροφή που υπέστη η Αττική σε σχέση µε τη
διαχείριση που κάνατε στην κακοκαιρία, υπήρξε µία συγκεκριµένη πρόταση. Γιατί, λοιπόν, στη σύµβαση της Αττικής Οδού που
λήγει δεν αποφασίζετε να τη διαχειρίζεται το δηµόσιο και ένα
µέρος από αυτά τα έσοδα να πηγαίνει ως κοινωνικός πόρος στα
ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα πάρετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Σκουρλέτη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Παίρνω κάτι και από
τις δύο δευτερολογίες µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ό,τι θέλετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Γιατί, λοιπόν, ο ΔΕΔΔΗΕ που πουλήθηκε σε ένα fund αυστραλιανό που διαχειρίζεται
τις ασφαλιστικές εισφορές των αυστραλιανών εργαζοµένων -και
δεν ξέρω πόσων άλλων ανά τον κόσµο-, να µη δινόταν στα ασφαλιστικά ταµεία, έτσι ώστε να έχουν µία µόνιµη ρυθµιζόµενη χρέωση ως έσοδο σε µία µονοπωλιακή συγκροτηµένη αγορά; Διότι,
απλούστατα, δεν σας ενδιαφέρει το δηµόσιο συµφέρον. Δουλεύετε για τους λίγους, τους πάρα, µα πάρα πολύ λίγους.
Έρχεστε τώρα να βάλετε χέρι και στα ακίνητα που λέτε ότι
είναι ένα δισεκατοµµύριο. Μόνο που η αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, πέρα ότι µπορούσε σε κάθε περίπτωση να γίνει από τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, µε αντίστοιχη βέβαια στήριξη, όχι µε απαξίωση και στοχοποίηση, θα έπρεπε να έχει ως αντίληψη µέσα της
και το σπέρµα της κοινωνικής αξιοποίησης αυτών των ακινήτων.
Άρα, για παράδειγµα, σε µία χώρα που τα νέα ζευγάρια αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα φτηνής στέγης, θα µπορούσαν αυτά
τα ακίνητα να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Σας έχουν
περάσει αυτές οι σκέψεις από το µυαλό; Ή όλα θέλετε να τα τζογάρετε στη λογική του Χρηµατιστηρίου, της αγοράς, της αυτορρυθµιζόµενης αγοράς, όπως συνηθίζεται να λέτε;
Αυτά είναι τα µεγάλα προβλήµατα. Σε αυτά δεν έχετε απαντήσεις καινούργιες. Είναι πολύ παλιές, πολύ ξεπερασµένες οι απαντήσεις που δίνετε. Έχετε καταντήσει να είσαστε το κόµµα των
απευθείας αναθέσεων, η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων.
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Μέχρι και σε αυτό το νοµοσχέδιο αυτή τη λογική εισάγετε. Σε
σχέση µε τι; Με την προµήθεια των τόνερ και των διαφόρων
άλλων υλικών.
Είστε πραγµατικά απερίγραπτοι ή µάλλον πολύ προβλέψιµοι.
Και τα δύο έχουν σηµασία, ταυτόχρονα. Όµως, να ξέρετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι ήδη έχετε ηττηθεί στη συνείδηση των
πολιτών. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε
τι σας λένε κατ’ αρχάς οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ. Καταθέτω εδώ, αν θέλετε, και τις προτάσεις που κάνουν πολύ συγκεκριµένα. Διαβάστε, δεν είναι κακό να ακούτε τους εργαζόµενους.
Έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο από εσάς και εµένα προφανώς σε αυτό το αντικείµενο, άρα έχουν µία συσσωρευµένη εµπειρία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχετε, λοιπόν, ηττηθεί πραγµατικά στη συνείδηση των εργαζοµένων και έτσι αναγκάζεστε εδώ να ερχόσαστε µε ψέµατα, µε
διαστρεβλώσεις, αναφέροντας, µάλιστα, το παράδειγµα του Κτηµατολογίου σε σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί µε µία
αντίστοιχη λογική. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα και το γνωρίζετε.
Αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το είπε και η κ. Γεροβασίλη -ίσως
να αναφερθούν και άλλοι συνάδελφοι µετά- ήταν να φτιάξει ένα
µητρώο επιτελικών στελεχών µέσα στον ΑΣΕΠ, µε ευθύνη του
ΑΣΕΠ, µε συγκεκριµένες σκληρές, διαυγείς διαδικασίες, αξιοκρατικά. Όλα αυτά, δηλαδή, τα οποία υπονοµεύετε και δεν τολµήσατε να πείτε ότι θα τα υπονοµεύσετε στον ελληνικό λαό πριν
από τις εκλογές. Έρχεστε εδώ µε ασύστολα ψεύδη, ασύστολα
ψεύδη που µας έρχονται συνέχεια στα διαδίκτυα, µέσα από χορηγούµενες που κάνουν τα διάφορα µέσα, τα οποία τα έχετε
χρηµατοδοτήσει από τη λίστα Πέτσα. Αυτό είναι το καθεστώς
σας, λοιπόν.
Αυτό το καθεστώς έχει γίνει πια κατανοητό, ο χαρακτήρας του.
Είστε ηττηµένοι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αποσύρετε τον νόµο και να προσφύγετε στη λαϊκή ετυµηγορία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σκουρλέτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους, γιατί τώρα ανέβηκα στην Έδρα. Ένα λεπτό µόνο, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ.
Δεν είχα ενηµερωθεί για τον Υπουργό. Ωστόσο θα ξεκινήσουµε µετά µε συναδέλφους από την κ. Τσαµπίκα (Μίκα) Ιατρίδη
της Νέας Δηµοκρατίας που θα ανοίξει τον τρίτο κύκλο και θα
πάµε σήµερα έως και το πέρας του πέµπτου κύκλου. Δηλαδή, θα
τελειώσουµε µε τον κ. Δηµήτρη Χαρίτου, εάν δεν έχουµε παρατράγουδα και δεν πρέπει να έχουµε παρατράγουδα, διότι υπάρχουν άτοµα εδώ που είναι από τις 9 το πρωί και θα πρέπει να
έρθουν και αύριο 9 το πρωί.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ
κάνουµε το αυτονόητο για τον πιο πολύπαθο οργανισµό του δηµοσίου. Κάνουµε, δηλαδή, µία ριζοσπαστική παρέµβαση, για να
αντιµετωπίσουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα το οποίο υπάρχει στη
δηµόσια διοίκηση. Δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τις συνηθισµένες µεθόδους και αυτό το έχουν αποδείξει όλες οι προηγούµενες δεκαετίες.
Προφανώς, δεν είναι οι πρώτες παρεµβάσεις οι οποίες γίνονται από αυτή εδώ την Κυβέρνηση. Και από τον προκάτοχό µου,
το Γιάννη Βρούτση και από εµένα έχουν γίνει µία σειρά από παρεµβάσεις, οι οποίες σχετικά έχουν βελτιώσει τα πράγµατα.
Όµως, απέχουµε πολύ από αυτό που όλοι ποθούµε για έναν οργανισµό που σχετίζεται µε εξίµισι εκατοµµύρια Έλληνες.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται διεκτραγώδηση των προβληµάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ούτε χρειάζεται κανείς να είναι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να τα αντιληφθεί. Τα αντιλαµβάνονται οι συµπολίτες µας.
Εκείνο το οποίο ακόµα µία φορά θέλω να σηµειώσω είναι την
έκπληξή µου, διότι ολόκληρη η Αντιπολίτευση αγνοεί τους Έλληνες πολίτες που ταλαιπωρούνται από τον ΕΦΚΑ και νοιάζεται
µόνο για κάποιες µειοψηφίες συνδικαλιστών ή υπαλλήλων µέσα
στον ΕΦΚΑ. Δικαίωµά σας. Πάτε µε τις µειοψηφίες. Πάµε µε τους
πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες.
Εκείνο που θέλω να κάνω σε αυτή τη σχετικά σύντοµη -θέλω
να πιστεύω- τοποθέτησή µου, επειδή σήµερα δεν µίλησα, παρά
µόνο στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και έχουν µιλήσει
ήδη πολλοί συνάδελφοι, είναι να αναφερθώ σε δύο - τρία ζητήµατα που σχετίζονται µε παρατηρήσεις συναδέλφων που άκουσα
έως τώρα. Επιφυλάσσοµαι για τη βασική µου τοποθέτηση αύριο,
να µιλήσω για το νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό σε λεπτοµέρειες.
Θέλω να σταθώ σε δύο στοιχεία, τα οποία θέλω να µοιραστώ
µαζί σας πρώτα απ’ όλα. Το πρώτο έχει να κάνει µε τις εκκρεµείς
συντάξεις. Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισµούς και να πω ότι εδώ
κάποιοι ψεύδονται ή λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι τους. Δεν
πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος ψεύδεται ή ότι κάποιοι
άλλοι δεν ελέγχουν καν τα στοιχεία.
Όµως, κυρίες και κύριοι, έχω εδώ τον Άτλαντα. Είναι τα επίσηµα στοιχεία της ελληνικής πολιτείας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, τα οποία κατατίθενται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα
τα καταθέσω και στα Πρακτικά, για να τα ελέγξετε. Δεν σας εξυπηρετούν καθόλου τα στοιχεία αυτά, µε βάση αυτά τα οποία
άκουσα προηγουµένως. Είπατε ότι αυξήθηκαν οι εκκρεµότητες,
αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσµα. Έχει γίνει ένας Αρµαγεδδών ως
προς το συγκεκριµένο ζήτηµα στον ΕΦΚΑ.
Προσέξτε, είναι όλα αυτά εδώ καταγεγραµµένα: Το 2019 είχαµε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις
αποφάσεις για κύριες συντάξεις, το 2020 εκατόν εξήντα µία χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα µία αποφάσεις, το 2021 διακόσιες
είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι µία αποφάσεις. Είναι πρόοδος ή δεν είναι; Είναι το διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα µεγαλύτερο από το εκατόν εξήντα µία χιλιάδες
επτακόσια εβδοµήντα ένα και ακόµη µεγαλύτερο από το εκατόν
είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ή δεν είναι; Ξέρω
κι εγώ! Μπορεί να µην τα έµαθα καλά τα µαθηµατικά στο σχολείο
που πήγαινα στην Κρήτη και να κάνω λάθος. Αλλά εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι το διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα είναι πολύ µεγαλύτερο από το εκατόν είκοσι τρεις
χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα . Είναι γύρω στο 80% παραπάνω.
Πάµε σε κάτι άλλο που πάλι είναι εδώ, στην προτελευταία σελίδα που θα καταθέσω και θα τα ελέγξετε µετά, θα δείτε. Είναι
τα ληξιπρόθεσµα και τι οφείλουµε στους πολίτες. Και το λέω
αυτό και για το ΚΙΝΑΛ το οποίο υποστήριξε ότι τα πράγµατα
έχουν χειροτερέψει σε σχέση µε την περίοδο που κυβερνούσε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2019 -λένε τα επίσηµα στοιχείαη εκτιµώµενη οφειλή ληξιπρόθεσµων εκκρεµών αιτήσεων προς
τους πολίτες ανέρχονταν σε 486.763.850 ευρώ, ενώ τον Δεκέµβριο του 2021 το ποσό αυτό από 486 εκατοµµύρια έπεσε στα
239.849.573 ευρώ. Είναι τα µισά! Πανηγυρίζω γι’ αυτό; Όχι, αλλά
δεν µπορώ να κάθοµαι να σας ακούω τόσους οµιλητές εδώ πέρα
να τα λέτε και να µη δώσω µια απάντηση. Είναι τα µισά ή δεν είναι
τα 240 σε σχέση µε τα 486; Είναι και λιγότερα από τα µισά.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, λοιπόν, επειδή εγώ θα τα καταθέσω τα στοιχεία αυτά, εάν τα αµφισβητείτε ή έχετε κάποιον
Κλουζώ µέσα στον ΕΦΚΑ ή εκτός ΕΦΚΑ και σας φέρνει δικά του
στοιχεία, να τα καταθέσετε για να τις βρούµε αυτές τις κρυµµένες συντάξεις, να δούµε πώς κατάφεραν και κρύβονται. Είναι το
ανέκδοτο -θυµάστε- µε τους δύο ελέφαντες που κρύβονται µέσα
σε ένα φολκς βάγκεν. Τώρα εδώ είναι οι κρυµµένες συντάξεις
του Χατζηδάκη και του Τσακλόγλου. Πού κρύβονται; Πώς;
Είναι τα επίσηµα στοιχεία είναι αυτά τα οποία σας λέω. Δεν νοµίζω ότι σας αξίζει να λέτε κάτι τέτοιο. Και ξαναλέω ότι δεν είναι
το θέµα ιδεολογικό και πολιτικό. Είναι θέµα συνεννόησης µεταξύ
µας. Αν δεν συµφωνούµε στα στοιχεία, τι στο καλό συζήτηση
µπορούµε να κάνουµε στον ναό της δηµοκρατίας;
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Και κατόπιν έχουµε το «1555». Εµείς έχουµε κάνει µία έρευνα
αγοράς όπως κάνουν όλα τα αντίστοιχα τηλεφωνικά κέντρα. Εδώ
έχω τα στοιχεία. Έχουµε ικανοποίηση από το front office 81,9%
στον ΕΦΚΑ. Αξιολογούν θετικά την αποτελεσµατικότητα στην
επίλυση του προβλήµατος 72,4%. Έχουµε ικανοποίηση από το
back office 80,1%. Θα πρότειναν σε φίλους ή συγγενείς στην
υπηρεσία 81,4%.
Εσείς λέτε ότι εµείς τα κάνουµε µόνοι µας και δεν έχουν αξιοπιστία όλα αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Εµείς, λοιπόν, τα κάνουµε
µόνοι µας όπως λέτε. Παρόµοια στοιχεία έχω εδώ για τον ΟΑΕΔ
και τον ΟΠΕΚΑ. Εκείνο το οποίο συνέβη, δεν ξέρω αν σας ξέφυγε, αλλά σας το λέω για να το λάβετε υπ’ όψιν από εδώ και
πέρα στην κριτική σας, είναι ότι υπάρχει ένα ινστιτούτο που λέγεται Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών το οποίο κάθε
χρόνο δίνει ένα βραβείο σε εταιρείες σε σχέση µε την εξυπηρέτηση πελατών. Στις 22 Δεκεµβρίου το ινστιτούτο αυτό εξέδωσε
την ετυµηγορία του και βράβευσε το 1555. Όργανα της Κυβέρνησης είναι και αυτοί; Είναι άνθρωποι που κάθε χρόνο δίνουν
βραβεία.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κακό και για την ενίσχυση ίσως
της αξιοπιστίας σας ως Αντιπολίτευση να δέχεστε και πέντε
καλά. Αλλά δεν είµαι εγώ αυτός που θα κάνω τον επικοινωνιακό
σας συµβούλιο. Κάντε ό,τι νοµίζετε. Εγώ τα λέω για να καταγραφούν στα Πρακτικά και να ξέρει ο κόσµος ποια είναι η αλήθεια.
Τώρα µια τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω.
Σήµερα, όπως ξέρετε, δηµοσιεύτηκε η Έρευνα Εργατικού Δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάζει στοιχεία για το σύνολο του
2021. Τι καταδεικνύει αυτή η έρευνα; Καταδεικνύει ότι πλέον οι
εργαζόµενοι στην Ελλάδα µετά από πολλά χρόνια είναι πάνω από
τέσσερα εκατοµµύρια, είναι τέσσερα εκατοµµύρια εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες οκτακόσιοι οκτώ. Το 2019 ήταν τρία εκατοµµύρια
εννιακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιοι εβοµήντα δύο. Την ανεργία την παραλάβαµε στο 17,2% το καλοκαίρι του 2019 και ήταν
τον Δεκέµβριο στο 12,8% και αυτό παρ’ ότι µεσολάβησε ο κορωνοϊός και παρ’ ότι υπήρχαν θεωρίες και σοβαρών οικονοµολόγων
ότι µετά τη λήξη των µέτρων για τον κορωνοϊό θα είχαµε άνοδο
της ανεργίας. Τελικά είχαµε πτώση της ανεργίας.
Λοιπόν, ας βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας. Την ώρα που καθόµαστε και ακούµε τα πάντα από εσάς σε σχέση µε την κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης, ποιος
είναι πιο φιλεργατικός τελικά; Ας το δούµε έτσι. Δεν κρίνω προθέσεις, κρίνω αποτελέσµατα. Ποιος είναι πιο φιλεργατικός;
Αυτός που παραδίδει µία ανεργία 17,3%, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ή
εµείς που ρίχνουµε την ανεργία και την πάµε στο 12,8%;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Σκουρλέτη! Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ποιος είναι πιο φιλεργατικός, αυτός
που σε τέσσερα χρόνια έβαλε προγράµµατα για σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ -ήταν καλό, δεν λέω
ότι ήταν αρνητικό- ή εµείς που σε ενάµιση χρόνο βγάλαµε πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, τριπλασιάζοντας δηλαδή τους
ρυθµούς µε τους οποίους κινείται ο ΟΑΕΔ;
Επίσης, θέλω να σας θυµίσω ότι αυτό δεν είναι το τέλος στην
πολιτική µας για τους εργαζόµενους, διότι στο τέλος Απριλίου
θα ανακοινωθεί, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, µία σηµαντική
αύξηση για τον κατώτατο µισθό. Και δεν είναι µόνο θέµα βούλησης της Κυβέρνησης να δώσει αύξηση στον κατώτατο µισθό,
είναι αποτέλεσµα της συνολικής οικονοµικής µας πολιτικής, της
φορολογικής, της δηµοσιονοµικής, της αδειοδοτικής, της εργασιακής και της ασφαλιστικής.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο κόσµος όσα συνθήµατα και να λέτε, βγάζει τα συµπεράσµατά του. Διότι εσείς
µπορείτε να δίνετε θεατρικές πολιτικές παραστάσεις κοινωνικής
ευαισθησίας, οι πολίτες, όµως, επειδή κρίνουν και συγκρίνουν,
κοιτάζουν στην κοινωνική αποτελεσµατικότητα και εκεί είναι που
σας κερδίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
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τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η Ροδίτισσα κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία πάντα κρατάει και τον χρόνο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, αν µπορούσα, να καταθέσω την οµιλία µου στα Πρακτικά, διότι µόλις
έχω αναρρώσει από COVID-19 και µάλλον ακόµα δεν είµαι
έτοιµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Φυσικά, όπως επιθυµείτε. Περαστικά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη καταθέτει
για τα Πρακτικά την οµιλία της, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Να ευχηθούµε περαστικά.
Κυρίοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το νοµοσχέδιο πρώτα απ’ όλα αποτελεί µία ξεκάθαρη παραδοχή της
Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη ότι απέτυχαν. Διότι τι
άλλο µπορεί να είναι, όταν έρχεται ο Υπουργός µετά από τρία
χρόνια της Κυβέρνησης και λέει «Δεν µπορώ να λειτουργήσω τον
ασφαλιστικό φορέα και θέλω να φέρω µάνατζερ»; Άρα, για τρία
χρόνια την πολιτική τους υποχρέωση που ήταν να δουλέψει το
ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπόρεσαν να την ικανοποιήσουν. Βγήκατε ως άριστοι µε υποσχέσεις και για εργαζόµενους και για συνταξιούχους και -για να τα πω πολύ περιληπτικά- τι καταφέρατε;
Τεράστια συσσώρευση µη εκκαθαρισµένων συντάξεων -έρχονται
µηχανικοί µε ενάµιση και δύο χρόνια που δεν έχουν πάρει σύνταξη και µας παραπονιούνται, µιλάω για συναδέλφους µου-, αδυναµία διοίκησης και στελέχωσης, µείωση αποδοχών και
συντάξεων, όπως η δέκατη τρίτη που κόπηκε, ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ασφάλισης και κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων, αµοιβών, υπερωριών. Και τώρα θέλετε να φέρετε τα γαλάζια
παιδιά να λύσουν το πρόβληµα.
Θα µπορούσαµε να πούµε ευτυχώς, σας µάθαµε, αλλά δυστυχώς, σας µάθαµε γιατί έχετε βεβαρυµµένο πολιτικό µητρώο και
κανείς δε σας εµπιστεύεται. Οφείλω να οµολογήσω, κύριε Χατζηδάκη ότι γι’ αυτό το σχέδιο σας δεν έχετε τολµήσει να κάνετε
καµµία δηµοσκόπηση, γιατί η κοινωνία σας έχει πάρει χαµπάρι
και δεν µπορείτε να κρυφτείτε πια. Όλοι ξέρουν ότι είστε ο εντεταλµένος του κ. Μητσοτάκη για ένα εκτεταµένο πλιάτσικο στη
δηµόσια περιουσία.
Η περίοδος διακυβέρνησης Μητσοτάκη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί όχι µόνο ως η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, αλλά και το µεγαλύτερο ριφιφί δηµόσιας περιουσίας που
είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Απαξιώνετε ταυτόχρονα όλες τις
δηµόσιες πολιτικές, συνολικά στην ελληνική πολιτεία, στην υγεία,
στην παιδεία, στην ασφάλεια, στην πολιτική προστασία, στον
έλεγχο της αγοράς, στην ακρίβεια. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που
κάνατε στη ΔΕΗ θέλετε να το κάνετε και στον ΕΦΚΑ, αλλά να το
κάνετε και κερκόπορτα για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, µε µία
µόνιµη δικαιολογία, καταστροφολογία, αποδόµηση του δηµόσιου
φορέα, της δικής σας ευθύνης δηλαδή, για να προχωρήσετε
µετά το ξεπούληµα, το ρουσφέτι αλλά µαζί και τον αυταρχισµό.
Είστε η Δεξιά του ’50, του Γκόρτσου και της ΕΡΕ, απαράλλαχτη,
αλλά χειρότερη, διότι συνδυάζετε τη συντήρηση µε τον αναχρονισµό, χωρίς κανένα σεβασµό στο Σύνταγµα, στη διαφάνεια και
στην ισοτιµία.
Ζητάτε για διακόσια πενήντα έξι στελέχη να παραβιάσετε τους
κανόνες του ΑΣΕΠ, µε λιγότερα προσόντα, και να τους δώσετε
υπέρογκες αµοιβές ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις. Και µε µία αναπαραγωγή αν θέλετε, µιας παρασιτικής άποψης για την οικονοµία, γιατί δεν στηρίζετε καµµία πα-
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ραγωγική τάξη, παρά µόνο τις βδέλλες που τραβάνε πάνω από
τη δηµόσια περιουσία, γιατί ξέρετε να τρώτε µόνο από τα έτοιµα.
Οι φορείς στην ακρόαση ήταν ξεκάθαροι. Ο κ. Χατζηδάκης
όπως κατέστρεψε και διέλυσε την «Ολυµπιακή», όπως µας έλεγε
ότι θα σώσει τη ΔΕΗ και θα πληρώνουµε φθηνό ρεύµα, τώρα έχει
κάνει ακριβώς το αντίθετο. Είπε ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ, του δικτύου των συνταξιούχων ότι οι συνταξιούχοι των 540 -και των
450 θα πω εγώ- παίρνουν λογαριασµούς των 484 ευρώ.
Επιπλέον, επιβάλλετε και µία εκτεταµένη διαφάνεια, ιδιαίτερα
στη διαχείριση περιουσίας. Και οφείλω ως παλιός συνδικαλιστής
του Τεχνικού Επιµελητηρίου να αναφερθώ και στην περιουσία
του ΤΜΕΔΕ που την παίρνετε, παρ’ ότι ο κ. Βρούτσης είχε αφήσει
µε υπουργική απόφαση να διαχειρίζεται την περιουσία του το
ΤΜΕΔΕ, σήµερα ανατρέπεται αυτή η µεταβίβαση, τη µεταφέρεται στον νέο φορέα όπου οι ασφαλισµένοι και το ταµείο δεν συµµετέχουν πλέον στη διαχείριση. Δηλαδή, αυτοί που δηµιούργησαν αυτό το σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο. Και θέλω να σας
πω εκ µέρους όλων των ασφαλισµένων στο παλιό ΤΣΜΕΔΕ ότι
δεν θα σας δώσουµε αυτό το δικαίωµα.
Και καταθέτω την περιουσία του ΤΜΕΔΕ στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά, θέλω να επιστρέψω στο αγαπηµένο σπορ του κ. Μητσοτάκη ή Χατζηδάκη που είναι τα γαλάζια ρουσφέτια στους οργανισµούς. Γεµίσατε µετακλητούς και ρουσφέτια όλο το δηµόσιο.
Είστε τάχατες οι υπέρµαχοι του ιδιωτικού τοµέα, όταν θέλετε να
διορίζετε χιλιάδες γαλάζια παιδιά µε χρυσές αµοιβές στο δηµόσιο; Πού είναι η αγάπη, λοιπόν, για την ανταγωνιστικότητα και
τον ιδιωτικό τοµέα; Τα ίδια και χειρότερα κάνατε στη ΔΕΗ. Το
µοντέλο ΕΦΚΑ είναι το µοντέλο ΔΕΗ του κ. Χατζηδάκη. Πρώτον,
κατάργηση του ΑΣΕΠ, παιδιά και νεοπροσληφθέντες των 600
χωρίς συλλογική σύµβαση και εκτός ΑΣΕΠ. Κατάργηση της αξιοκρατίας και της διαφάνεια στις προσλήψεις, ανοίγοντας, όµως,
και την πόρτα στα ρουσφέτια.
Θέλετε να δούµε λίγο ιστορικά στοιχεία, τι έκανε η Δεξιά στη
ΔΕΗ για να δείτε τι θέλει να κάνει και στον ΕΦΚΑ; Το 1993 η ΔΕΗ
είχε τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιους εργαζόµενους. Από αυτούς,
οι έντεκα χιλιάδες εξακόσιοι διορίστηκαν επί κυβέρνησης του
αείµνηστου πατρός του κ. Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Δεξιά. Μαγαζί σας είχατε τη ΔΕΗ και µαγαζί
σας θέλετε να την ξανακάνετε. Πόσες γενικές διευθύνσεις είχε
τότε η ΔΕΗ; Επτά. Με πόσες γενικές διευθύνσεις την παρέδωσε
ο ΣΥΡΙΖΑ; Επτά. Πόσες διευθύνσεις έχει σήµερα µε τα γαλάζια
παιδιά του κ. Χατζηδάκη, το µοντέλο ΕΦΚΑ; Δεκαπέντε. Διαβάζω:
από τους είκοσι επτά διευθυντές σήµερα έχει εκατόν πέντε, µε
εβδοµήντα νεοφερµένα γαλάζια στελέχη από την «αγορά». Από
εξήντα βοηθούς διευθυντές, σήµερα στη ΔΕΗ ο κ. Χατζηδάκης
έχει φέρει διακόσιους πενήντα. Αυτό είναι το µοντέλο, λοιπόν,
των αρίστων.
Αφήστε τις µεγάλες κουβέντες για την απελευθέρωση από τον
ζουρλοµανδύα του δηµοσίου και από όλα αυτά τα φοβερά που
θέλει να κάνει τάχατες. Ξέρετε ποια είναι η απελευθέρωση που
θέλουν να φέρουν και στον ΕΦΚΑ; Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος να παίρνει εξαπλάσια αµοιβή από αυτή που έπαιρνε
επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνατε στη ΔΕΗ. Ο κ. Στάσσης
παίρνει σήµερα 360 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Και πώς αλλιώς γίνεται η γαλάζια άλωση, που θέλετε να κάνετε τώρα στον ΕΦΚΑ;
Στελέχη από την αγορά µπήκαν στο οργανόγραµµα του ΔΕΔΔΗΕ. Πόσοι; Έντεκα διευθυντές και γενικοί διευθυντές µπήκαν
µε επιλογές Χατζηδάκη στον ΔΕΔΔΗΕ, όπως τον ΕΦΚΑ, ενώ δεν
είχαν καν προσωπικό από κάτω. Πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά
στελέχη, γνωστοί και συνδικαλιστές. Αύξηση των αµοιβών και
απελευθέρωση του πλαφόν των 4.650. Τα ίδια θέλουν να κάνουν
τώρα και στον ΕΦΚΑ. Και τι άλλο; Προνοµιακές συµβάσεις µε
ιδιωτικό διαγνωστικό όµιλο µε εντολή του Υπουργείου Υγείας,
υπέρογκες προµήθειες υγειονοµικού υλικού µε δεκαπλάσιο κόστος από ό,τι έκανε στη ΔΕΗ και στην αγορά και ταυτόχρονα,
επερώτηση που σας κάναµε για το θέµα δεν τη φέρνετε στη
Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλετε να δείτε τι άλλο κάνουν τα γαλάζια στελέχη στους φορείς αυτούς; Μπόνους που καθορίζονται στο τέλος του χρόνου
αφού πιάσουν τους οικονοµικούς στόχους. Έγινε στο ΔΕΔΔΗΕ
και δεν απαντάτε σε ερώτηση, µε µπόνους µέχρι 60 χιλιάδες
ευρώ, για να καταλάβετε γιατί µιλάµε. Και άλλα αποτελέσµατα
της γαλάζιας άλωσης, τα οποία θα τα καταθέσω για να µην µακρηγορώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να σας τα πω.
Ο άριστος ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν προετοιµασµένος στη «Μήδεια»
και στην «Ελπίς». Πέντε µέρες χωρίς ρεύµα µας άφησε. Ταυτόχρονα, όµως, µαθαίνουµε ότι δεν έδωσε σωστά στοιχεία για τις
επιδοτήσεις και πήρε πρόστιµο 250 χιλιάδες ευρώ για άλλο πρόβληµα από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Και πάµε στα πιο σοβαρά. Πουλήσατε το 49% του ΔΕΔΔΗΕ τα γαλάζια παιδιά της ΔΕΗ το αποφάσισαν- σε ένα fund -κύριε
Σκουρλέτη, θυµάστε που κάναµε ερώτηση και δεν µας έχουν
δώσει ακόµα τη σύµβαση;-, χωρίς δέσµευση. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι πρώτη από τα γαλάζια παιδιά στο κόστος χονδρεµπορικής τιµής ενέργειας. Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µαθαίνουµε ότι ενώ γονατίζει η αγορά και γονατίζει η κοινωνία από το κόστος ενέργειας, 850 εκατοµµύρια EBITDA λειτουργικά κέρδη στη ΔΕΗ και ρεκόρ κερδοφορίας στη ΔΕΠΑ
Εµπορίας κάτι που αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι
ενώ υπήρχαν περιθώρια, για άλλους «λεφτά υπάρχουν», για τους
λίγους, αλλά για την κοινωνία και την επιχειρηµατικότητα την ελληνική δεν υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και το καινούργιο που αποκαλύφθηκε σήµερα και το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε είναι ότι τα γαλάζια παιδιά στη ΔΕΗ µε οµολογιακό δάνειο 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ δέσµευσαν την
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας το καλοκαίρι, ώστε να µην µπορεί
να χρησιµοποιήσει λιγνιτικές µονάδες -µιλάµε για το 2021 και όχι
για το 2023 ή το 2028 και την απολιγνιτοποίηση- µε αποτέλεσµα
να καίνε υποχρεωτικά φυσικό αέριο, να ανέβει η τιµή υπέρογκα
για όλους τους καταναλωτές, να ανέβει η χονδρεµπορική, να
πληρώνουν όλοι πανάκριβο ρεύµα και η βιοµηχανία και οι αγρότες και οι δήµοι και τα νοικοκυριά, αλλά τα γαλάζια παιδιά να µη
χάσουν ούτε ένα ευρώ, γιατί παρουσιάζουν λειτουργικά κέρδη.
Διότι αυτό δεν χρεώνεται ως κόστος στην επιχείρηση, χρεώνεται
στον καταναλωτή. Αυτό θέλετε να κάνετε τώρα στον ΕΦΚΑ;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναρωτιέµαι, κύριε Χατζηδάκη στην τούρτα που θα βάλετε την
«Ολυµπιακή», τη «ΛΑΡΚΟ», τη ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΠΑ, θα
βάλετε και τη χρεοκοπία της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας
που δηµιουργείτε; Διότι αυτή η συνταγή είναι µια συνταγή χρεοκοπίας. Πέρα από την ιδιωτικοποίηση και το «πλιάτσικο» και το
ρουσφέτι είναι µία συνταγή χρεοκοπίας.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό να πω για τη
βραδινή τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης,
για να καταλάβετε σε τι «αριστεία» ζούµε!
Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι µεταφέρονται οι δασικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος; Με τροπολογία, λοιπόν, που φέρνουν τώρα χωρίς καµµία συζήτηση οι
«άριστοι» και ο κ. Στυλιανίδης που µας ήρθε ως «άριστος» -εδώ
ήταν στην πρόταση δυσπιστίας, είπε τίποτα;- δίνουν αρµοδιότητες στο Υπουργείο, τάχα, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου περιλαµβάνονται, κύριε Πρόεδρε, αρµοδιότητες
των δασικών υπηρεσιών, όπως είναι η δασοπροστασία, η πρόληψη δηλαδή, και η αποκατάσταση. Μετά τη δηµοσίευση της
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τραγικής τροπολογίας, υπάρχει -και την καταθέτω- σφοδρή ανακοίνωση όλων, δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων του
δηµοσίου, που ξεκαθαρίζει ότι είναι µία αντιδασική τροπολογία
αντίθετη µε τις δικές τους εξαγγελίες. Τόσο «άριστοι» πια που
δεν ξέρετε καν τι εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διασπούν αντικείµενα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα
και στην πρόληψη πυρκαγιών, και στη δασοπροστασία, και στην
πυρόσβεση, και στην αποκατάσταση ταυτόχρονα. Κι όλα αυτά
για ποιον λόγο; Γιατί στο µυαλό τους έχουν το «πλιάτσικο» και
στη δασοπροστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί αποκαλύφθηκε από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ότι
µε την επίκληση έκτακτου κινδύνου πολιτικής προστασίας του κ.
Χαρδαλιά ανατέθηκαν µε οκταπλάσιο κόστος ανά τιµή µονάδος
καθαρισµοί δασών στις Δρυάδες και στο Σέιχ Σου. Πάνω από 10
εκατοµµύρια είναι όλη αυτή η δουλειά που έγινε και µάλιστα µε
διαδικασίες έκτακτων αναθέσεων. Αυτά είναι τα «γαλάζια» παιδιά, αυτές είναι οι µπίζνες που κάνουν στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ,
µέχρι και την Πολιτική Προστασία! Γι’ αυτό είναι µία επικίνδυνη
Κυβέρνηση και γι’ αυτό και πρέπει να πέσει το συντοµότερο!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα η
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία και να
ετοιµάζεται η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Κεφάλα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΕΦΚΑ αποτελεί τον µεγαλύτερο δηµόσιο οργανισµό της χώρας. Μέσα από
τις υπηρεσίες του εξυπηρετεί εξήµισι εκατοµµύρια συµπολίτες
µας, δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους και τέσσερα εκατοµµύρια εργαζοµένους. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι, ο φορέας αποτελεί σήµερα τον
µεγαλύτερο και τον πιο προβληµατικό οργανισµό του δηµοσίου.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει σχεδόν τα µισά
από τα παράπονα των πολιτών που κατατίθενται στον Συνήγορο
του Πολίτη. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ο ένας στους δύο πολίτες στη
συναλλαγή του µε τον φορέα δεν µένει ικανοποιηµένος.
Σας αρέσει αυτή η κατάσταση, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Γιατί εµάς δεν µας αρέσει. Διότι εµείς έχουµε στις προτεραιότητές µας την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και τι έχουµε κάνει γι’ αυτό
τα δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης; Αρκετά! Θα αναφέρω µόνο
ότι το 2019 παραλάβαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση περισσότερες από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες.
Μέσα σε δύο χρόνια πετύχαµε ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ στην απονοµή των συντάξεων µε υπερδιπλασιασµό σε πολλές κατηγορίες
σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Με τον ενιαίο αριθµό εξυπηρέτησης 1555 δώσαµε λύση στην άµεση επικοινωνία πολιτών
και υπηρεσίας. Προµηθεύσαµε τον οργανισµό µε τρεις χιλιάδες
νέους σύγχρονους υπολογιστές, ώστε να µπορούν οι υπάλληλοι
να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους µε την εγκατάσταση άλλων
δύο χιλιάδων εντός του 2022. Επίσης, θεσπίσαµε το µέτρο της
προκαταβολής εθνικής σύνταξης για όσους περιµένουν για
µήνες ή και χρόνια για τη σύνταξή τους και µε στόχο τη λύση
πάνω στο ίδιο πρόβληµα θεσµοθετήσαµε το σύστηµα των πιστοποιηµένων λογιστών και δικηγόρων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής.
Όλα αυτά είναι σίγουρα σηµαντικές τοµές. Είναι αρκετά; Όχι.
Υπάρχουν ακόµη σηµαντικά προβλήµατα στην οργανωτική του
βάση, προβλήµατα που δυσκολεύουν την ολοκληρωτική αναδιάρθρωσή του. Είµαστε εδώ για να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε
αυτές τις παθογένειες σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που
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έχουµε ήδη αναλάβει. Δεν µένουµε σε τυπικές αλλαγές, αλλά
εστιάζουµε στα βαθύτερα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τον
φορέα. Για τον λόγο αυτό, προσελκύουµε έµπειρους επαγγελµατίες µέσω της σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα για
να βελτιώσουµε το καθεστώς διαχείρισης και την αποτελεσµατικότητά του.
Είναι αυτό κάτι που γίνεται πρώτη φορά; Όχι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η πρώτη φορά µιας και εσείς το εφαρµόσετε το
2018 στο Κτηµατολόγιο. Λειτουργείτε µε δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Προσφέρουµε κίνητρα προσέλκυσης µέσα από απόλυτα
διαφανείς διαδικασίες, ώστε να στελεχωθεί ο ΕΦΚΑ µε προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί στον απαιτητικό µετασχηµατισµό του,
ώστε να βγαίνουν ταχύτερα οι συντάξεις και να µην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι. Οι θέσεις των διευθυντικών στελεχών
θα καλύπτονται τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, θα έχουµε τη δυνατότητα να
ελέγξουµε τα στελέχη του φορέα ανεξαρτήτως ιεραρχικής
θέσης και για όσους υπάρχει αρνητική κρίση, θα επιστρέφουν
στις οργανικές τους θέσεις. Βάζουµε τέλος στη λογική του λαϊκισµού και του ωχαδερφισµού των προηγούµενων ετών. Οι πολίτες οφείλουν να εξυπηρετούνται. Και είναι πολλοί οι υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ που είναι ικανοί, που εστιάζουν στην εργασία τους και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόµενου.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του φορέα, το ήδη
υπάρχον προσωπικό καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες να
φέρει εις πέρας τον όγκο των εκκρεµών υποθέσεων. Γι’ αυτό και
εµείς στηρίζουµε έµπρακτα όλους αυτούς τους ευσυνείδητους
και φιλότιµους δηµοσίους υπαλλήλους που κάνουν σωστά τη
δουλειά τους. Η λογική της επιβράβευσης της παραγωγικότητας
και της εργασίας αποτελεί µία από τις βάσεις της ιδεολογικής
πολιτικής µας. Μέσα από ένα καθολικό σύστηµα θεσπίζουµε για
πρώτη φορά για όλο το προσωπικό τη δυνατότητα πριµοδότησης
για υψηλότερες αποδοχές. Με συγκεκριµένους µετρήσιµους και
εφικτούς στόχους επιβραβεύουµε τον υπάλληλο που εξυπηρετεί
τον πολίτη έγκαιρα και ουσιαστικά. Δίνουµε κίνητρα και επιβραβεύουµε τον επαγγελµατισµό, αλλά πάνω απ’ όλα επιβραβεύουµε την εργασία.
Καταργούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία σειρά από παρωχηµένες διατάξεις και χρονοβόρες διαδικασίες που δηµιουργούσαν µεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση των προµηθειών.
Καταργούµε διατάξεις που ταλαιπωρούν τόσο τους πολίτες όσο
και τους ίδιους τους υπαλλήλους. Πόσες φορές διαγωνισµοί
προµηθειών δεν ολοκληρώνονταν στην ώρα τους, µε αποτέλεσµα σηµαντικά προβλήµατα ως προς τη λειτουργικότητα του
φορέα; Για τον λόγο αυτό καθιστούµε πιο ευέλικτο το σύστηµα
προµηθειών, ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόµενα, όπως η µη έγκαιρη προµήθεια αναλώσιµων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχηµένου εξοπλισµού.
Παρέχουµε στον οργανισµό τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την
τεράστια ακίνητη περιουσία που διαθέτει, αφού το καλύτερο
τµήµα της ακίνητης περιουσίας του παραµένει αναξιοποίητο την
ίδια στιγµή που στεγάζεται σε µισθωµένα ακίνητα. Δίνουµε µία
διαφορετική κατεύθυνση στον ΕΦΚΑ προς έναν αυτοτελή µη
εξαρτώµενο φορέα από την κρατική χρηµατοδότηση µε αξιοποίηση κάθε µέσου που διαθέτει για την αύξηση των εσόδων του.
Θέτουµε σε λειτουργία την ψηφιακή παρακολούθηση των εκκρεµών συντάξεων σε όλη την Ελλάδα ανά περιφέρεια, ανά διεύθυνση και ανά εισηγητή. Διευκολύνουµε τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας για οφειλές µέχρι 100 ευρώ παρέχοντας
τη δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να δροµολογήσουν άλλες σηµαντικές για τους ίδιους διαδικασίες στις οποίες απαιτείται η ενηµερότητα ως προϋπόθεση, ενώ παράλληλα προβλέπουµε τη
χορήγηση άδειας δέκα ηµερών µετ’ αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια νοσήµατα. Πρόκειται για µία άδεια που θα δίνεται
επιπλέον της άδειας νόσησης τέκνου και της άδειας φροντιστή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις που
φέρνουµε σήµερα προς ψήφιση δεν πράττουµε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, γιατί είναι ρυθµίσεις κοινής λογικής,
είναι ρυθµίσεις που αφορούν το σύνολο των συµπολιτών µας.
Μέσα σε αυτά τα δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης προσπαθούµε
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να θεραπεύσουµε νοµοθετικά τις παθογένειές του, να διορθώσουµε τα λάθη και τα προβλήµατα που µας έκανε δώρο ο νόµος
Κατρούγκαλου.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο κάνουµε µία ουσιαστική τοµή αποτελεσµατικότητας σε αυτό τον πλέον προβληµατικό οργανισµό
του δηµοσίου. Ο ΕΦΚΑ αποτελεί τον πυλώνα του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα και εµείς ερχόµαστε να ενισχύσουµε τη δυναµική του προς όφελος εργαζοµένων και ασφαλισµένων. Με
οργανωτικές και διοικητικές αναδιαρθρώσεις τον καθιστάµε πιο
λειτουργικό, πιο ευέλικτο µε µεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη και
την εφαρµογή των αποφάσεων. Και για µία ακόµη φορά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αγνοεί µία σειρά από διατάξεις που διευκολύνουν τους πολίτες. Είναι η πρώτη φορά; Όχι. Γιατί το κάνει;
Διότι δεν µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας.
Από την άλλη, εµείς προσπαθούµε για τη σωστή εξυπηρέτηση
του πολίτη µέσα από την ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Θέλουµε
οι πολίτες να µην ταλαιπωρούνται άσκοπα, αλλά να βρίσκονται
σε διαδραστική επαφή µε έναν οργανισµό που συνεχώς βελτιώνεται, σε µια διαδραστική επαφή µε έναν ΕΦΚΑ πιο φιλικό, πιο
εξυπηρετικό, αλλά το σηµαντικότερο πιο αποτελεσµατικό για
όλους τους ασφαλισµένους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεφάλα και για την τήρηση του χρόνου, όπως
πάντα άλλωστε.
Και τώρα καλείται στο Βήµα η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το
Κίνηµα Αλλαγής και να ετοιµάζεται ο Ηµαθιώτης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το
πρωί -για να ξεκινήσω µε αυτό- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπέβαλε ένσταση αντισυνταγµατικότητας για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο εµείς καταψηφίζουµε. Επί της ενστάσεως
τοποθετήθηκε η παράταξή µας δηλώνοντας «παρών», εξηγώντας
ακριβώς τον λόγο ο οποίος συνοπτικά έγκειται στο γεγονός ότι
το πεδίο της αντιπαράθεσης στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι
εξόχως πολιτικό και όχι νοµικό.
Εισπράξαµε έναν απαξιωτικό σχολιασµό από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι είµαστε άχρωµοι κ.λπ.. Καλά, µιλάτε εσείς που εκτός
από τα αλησµόνητα «παρών» σας σε αντίστοιχες ενστάσεις,
µόλις χθες ψηφίσατε «παρών» σε θέµατα εθνικής άµυνας; Μιλάτε
εσείς; Σχολιάζετε εσείς το «παρών»; Λέτε το παραµύθι σας για
το κακό ΠΑΣΟΚ που χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά τους Υπουργούς και τους γραµµατείς αυτού του κακού ΠΑΣΟΚ τους έχετε
στην πρώτη τάξη και στην πρώτη γραµµή και τους έχετε σήµερα
εισηγητές. Γι’ αυτό το κακό ΠΑΣΟΚ λέτε, που θέλετε να το πάρετε και να το εγκολπώσετε ολόκληρο, φτιάχνοντας γέφυρες και
γεφύρια και δεν συµµαζεύεται, για να ενωθείτε µαζί του, αυτό
που το µιµείστε ακόµη και σε φωνή και σε µπλούζα; Αυτό; Δεν
θα σας µένει αναπάντητο, λοιπόν, αυτό το παραµύθι, όχι πια. Θα
αντιπαραβάλλουµε στις µεθόδους και στην τακτική σας, στην
υποκρισία σας και στις άναρθρες κραυγές σας, την αλήθεια. Θα
την ακούτε µία-µία. Και θα το πιείτε αυτό το πικρό ποτήρι, µέχρι
το τέλος.
Τώρα σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε µία µικρή ιστορική αναδροµή, «για να θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι», όπως λέει ο λαός µας.
Φαίνεται ότι η Κυβέρνησή σας άλλοτε έχει µνήµη ελέφαντα και
άλλοτε έχει µνήµη χρυσόψαρου. Κάθε φορά επιλέγετε όπως σας
βολεύει. «Η λήθη, όµως, των ιδίων κακών θρασύτητα γεννά»,
έλεγε ο Δηµόκριτος. Πρόκειται για µία θρασύτητα την οποία
ελέγχουµε πλέον και βεβαίως τη βρίσκουµε στην καθηµερινή σας
πρακτική, θα µου επιτρέψετε να πω. Τι λέγατε προεκλογικά, λοιπόν, και τι κάνατε µετεκλογικά;
Για να δούµε οι δικές µας µνήµες αν είναι αληθινές. Πρώτον,
είπατε σε εµάς και στον ελληνικό λαό ότι θα καταργήσετε τον
νόµο Κατρούγκαλου. Ο τέως Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης
είχε δηλώσει επί λέξει ότι ο νόµος Κατρούγκαλου, δεν µπορεί να
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διορθωθεί, γι’ αυτό τον λόγο θα καταργηθεί. Μην λέτε µόνο για
τους άλλους, λοιπόν, «µε έναν νόµο και ένα άρθρο». Κι εσείς τα
ίδια λέγατε. Τελικώς τι κάνετε τριάντα µήνες µετά; Τον καταργήσατε, κύριε Υπουργέ µου, τον νόµο; Δεν τον καταργήσατε. Τον
αλλάξατε; Δεν τον αλλάξατε. Τον βελτιώσατε; Δεν τον βελτιώσατε. Κάνατε επουσιώδεις αλλαγές και µάλιστα άνευ νοήµατος.
Αν θέλατε πραγµατικά, όµως, να βελτιώσετε αυτό τον ανάλγητο νόµο των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα κάνατε δεκτές ακόµα και τις
τροπολογίες που καταθέσαµε εµείς σήµερα γι’ αυτές τις γυναίκες, τις πολύτεκνες µαµάδες οι οποίες εκδιώχθηκαν δήθεν µε
εθελούσια έξοδο, αλλά εκβιαστικά. Να, λοιπόν, µία τροπολογία
του Κινήµατος Αλλαγής. Γιατί δεν την κάνετε δεκτή; Ιδού η
Ρόδος, λοιπόν.
Τι µας είπατε ακόµα προεκλογικά; Ασκήσατε δριµεία κριτική
στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την κατάργηση του
ΕΚΑΣ. Τι κάνατε, όµως, εσείς; Αντί να επαναφέρετε το ΕΚΑΣ, καταργήσατε ακόµα και τη λειψή δέκατη τρίτη σύνταξη, που είχαν
προσφέρει σαν ψίχουλα οι προκάτοχοί σας, όχι από φιλότιµο,
αλλά επειδή είχαν εκλογές. Για το 2019 µιλάµε.
Τι είπατε, λοιπόν, σε τρίτη βάση εσείς και πάλι προεκλογικά;
Στηλιτεύσατε την κυβερνητική πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σχετικά µε την κατάργηση των κατώτατων ορίων συντάξεων, σας θυµίζω. Τι κάνατε; Ακόµη και σήµερα απολύτως τίποτα για την
επαναφορά των κατώτατων ορίων σύνταξης. Το έργο σας δεν
περιορίστηκε µόνο στις προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά µετεκλογικά αναλάβατε και κάποιες σπουδαίες πρωτοβουλίες. Κατ’
αρχάς, πετύχατε να δηµιουργήσετε µια καινούργια κατηγορία,
απίθανη κατηγορία πράγµατι, κύριε Υπουργέ, των συνταξιούχων
χωρίς σύνταξη. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Οι συντάξεις που εκκρεµούν είναι αµέτρητες, και ταλαιπωρούν οικονοµικά και ψυχολογικά για χρόνια χιλιάδες εργαζόµενους.
Ήρθατε σε αυτό το Βήµα της Βουλής και µας τα είπατε, µας
τα ξαναείπατε, µας τα ξαναµατά-είπατε τριάντα ολόκληρους
µήνες τα ίδια και τα ίδια χωρίς κανένα αποτέλεσµα.
Η επόµενη µεγάλη επιτυχία σας: Με πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο καταργήσατε τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας µέχρι και
268,8 ευρώ τον µήνα, σας θυµίζω, όσων συνταξιούχων λαµβάνουν δεύτερη σύνταξη λόγω θανάτου της συζύγου ή του συζύγου. Αρνηθήκατε να δώσετε τα κοµµένα δώρα και τις περικοπές
του ενδεκάµηνου Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Και τον σύντοµο κατάλογο του success story τον κλείνω µε τη
δηµιουργία του ΤΕΚΑ και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής
ασφάλισης, γεγονός που θα οδηγήσει στη µείωση της επικουρικής ασφάλισης των νέων από 25% έως 35% από αυτή που ισχύει
σήµερα.
Αυτή λοιπόν είναι η Κυβέρνησή σας. Αυτά έχετε καταφέρει.
Ενδεικτικά παραδείγµατα.
Και τι θέλετε σήµερα λοιπόν; Έρχεστε σήµερα και µας λέτε:
«Θέλουµε σε αυτό τον φοβερό κατάλογο του success story να
προσθέσουµε και τον εκσυγχρονισµό του ΕΚΦΑ», ο οποίος -κατά
τα λεγόµενα σας- αποτελεί τον πιο προβληµατικό οργανισµό του
δηµοσίου και χρειάζεται ενίσχυση µε ικανά στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα.
Πρώτον, θα σας βάλω ένα ειδικό πρόσηµο, κύριε Υπουργέ, και
να µε συγχωρείτε γι’ αυτό, αλλά είναι ηθικής τάξεως το πρόσηµο.
Και δεν ξέρω τίνος πραγµατικά εµπνεύσεως είναι αυτό, το να βάζετε τους τεµπέληδες υπαλλήλους απέναντι στον άριστο
Υπουργό, δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή σε κανέναν. Διότι αυτό το
οποίο ακούµε όλες αυτές τις µέρες και στη συζήτηση στην επιτροπή και όλα αυτά τα δηµοσιεύµατα που υπάρχουν σχετικά µε
το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι ότι υπάρχει µια τακτική στοχοποίησης των υπαλλήλων. Μάλιστα, παρατηρώ, θα µου επιτρέψετε,
µια τέτοια τακτική να έχει συµβεί και στη ΔΕΗ και πρόσφατα στη
«ΛΑΡΚΟ».
Στο τέλος, κύριε Χατζηδάκη, θα χαρακτηριστείτε ο Υπουργός
των ειδικών αποστολών και αυτό δεν ξέρω αν είναι για καλό σας,
τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον.
Ωστόσο, όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, αυτοί οι οκνηροί υπάλληλοι,
όπως εσείς τους αποκαλείτε, οι οποίοι εργάζονται υπό άθλιες
συνθήκες, µε συνεχείς προσβολές από τον πολιτικό τους προ-
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ϊστάµενο, χωρίς στοιχειώδη τεχνολογικό εξοπλισµό, µε στέρηση
αδειών, είναι αυτοί που έχουν επιφορτιστεί µε το ογκώδες έργο
της λύσης των εκκρεµών συντάξεων και όχι εσείς, κύριε
Υπουργέ, ούτε η στρατιά των µετακλητών που έχετε προσλάβει.
Γιατί όµως -αναρωτιέµαι εγώ όταν το σκέφτοµαι µόνη µου- οι
µετακλητοί υπάλληλοι να είναι καλύτεροι, να µην είναι οκνηροί,
να µην είναι αυτοί οι τεµπέληδες τέλος πάντων που δεν κάνουν
τη δουλειά και γεµίζουν προβλήµατα τον κόσµο; Μήπως επειδή
τους διαλέγετε εσείς; Μήπως είναι τα δικά σας παιδιά; Αυτό
όµως είναι, αλήθεια, που επαγγέλλεστε για την Ελλάδα της δηµιουργίας, της αξιοκρατίας, την Ελλάδα της αξιοπρέπειας; Η
αλήθεια αυτή είναι αµείλικτη και φαίνεται πώς σκοπεύετε να εκσυγχρονίσετε τον ΕΦΚΑ. Κρύβεστε και φωνάζετε µαζί. Με ιδιώτες διευθυντές και γενικούς διευθυντές µε ένα απλό πτυχίο που
εµείς το πήραµε στο γυµνάσιο, οι οποίοι θα λαµβάνουν µισθό
8.300 τον µήνα;
Αυτός είναι ο εκσυγχρονισµός της Κυβέρνησης και από αυτά
τα µονοπάτια τον περνάτε; Ο ολισθηρός δρόµος του πελατιασµού οδηγεί σε αποσάθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών και αυτό
είναι κακό για τους πολίτες, αλλά και για το κράτος δικαίου και
για το κοινωνικό κράτος που εµείς τουλάχιστον έχουµε βασικό
πρόταγµά µας.
Κύριε Υπουργέ, σας θυµίζουµε ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν
είναι κοµµατικό φέουδο το οποίο διοικούν οι µετακλητοί. Εφόσον
δεν µπορείτε να αναδιοργανώσετε τις δηµόσιες υπηρεσίες για
να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες,
τότε προφανώς δεν µπορείτε να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο.
Έρχεστε και µας λέτε ότι δεν µπορείτε να διαφεντεύσετε τα του
οίκου σας, ότι οι υπάλληλοί σας είναι οκνηροί και ότι δεν µπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Δεν µπορείτε λοιπόν. Αφού δεν µπορείτε λοιπόν, µας προσφέρετε το σχέδιο νούµερο δύο, το οποίο
έχει µια συγκεκριµένη στόχευση, µια συγκεκριµένη κατεύθυνση
και µια συγκεκριµένη φιλοσοφία µε την οποία εµάς, τουλάχιστον,
θα µας επιτρέψετε να διαφωνήσουµε.
Κοιτάξτε, ο δηµόσιος τοµέας δεν αποτελεί πεδίο για να φτιάχνει ο καθένας το δικό του τσιφλίκι, ούτε κατ’ εξαίρεση θα λύνει
και θα δένει όπως βολεύεται η κάθε κυβέρνηση κατά καιρούς µε
τα λεφτά των φορολογουµένων. Εδώ είναι η διαφορά µας, ότι
όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια και τα 8.300 και αυτοί οι υπάλληλοι
που θέλετε να πάρετε κ.λπ. αφορούν χώρο του δηµοσίου τοµέα,
αφορούν χώρο του κράτους.
Γίνεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία µε τα λεφτά των φορολογουµένων, όπως ακριβώς µε τα λεφτά των φορολογουµένων πήραµε τα Ραφάλ και η µπότα της Κυβέρνησης µπήκε πάνω στα
φτερά των Ραφάλ για να βάλει το σήµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρόκειται για µια επικοινωνιακή γκάφα για την οποία σταυροκοπιούνται ακόµη και τα παιδιά του δηµοτικού, θα µου επιτρέψετε
να σας πω, εκτός αν πρόκειται για την απόλυτη αµετροέπεια και
την επίδειξη της αλαζονείας.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Οι πρακτικές
αυτές µας βυθίζουν στο παρελθόν και δεν έρχονται από το µέλλον.
Εµείς είµαστε διαφοροποιηµένοι σε σχέση µε όλα αυτά και γι’
αυτό και καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Εµείς πιστεύουµε στον τόπο µας και στους ανθρώπους µας.
Εµείς νιώθουµε την ανάγκη του λαού µας να απελευθερώσει
τη δηµιουργική δύναµή του και να προσφέρει πραγµατικά στη
χώρα.
Δεν είµαστε θιασώτες των µοναχικών δρόµων και των πελατειακών σχέσεων. Γι’ αυτό τον λόγο, κύριε Υπουργέ, σήµερα εµείς
καταψηφίζουµε, αλλά το βλέµµα µας σταθερά κρατάει την ελπίδα του για το µέλλον. Το πρόταγµά µας είναι πολύ συγκεκριµένο και ο λαός µας δείχνει ότι εµπιστεύεται ξανά τις δικές µας
ηθικές αξίες και τον δικό µας κώδικα. Τον δικό σας βλέπετε πού
ακριβώς τον κατατάσσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, σας παρακαλώ. Τα είπατε αυτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Δέκα λεπτά δώσατε σε όλους, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έδωσα δέκα
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λεπτά σε όλους. Ο κ. Φάµελλος ξέφυγε. Δεν σας άρεσε που ξέφυγε. Θέλετε να γίνετε σαν τον κ. Φάµελλο; Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σε µένα το λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, γενικά µιλάω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, µία τεχνική διευκρίνιση, θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
γνωστό στο Σώµα ότι στην υπουργική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1219 και ειδικό 95 αποσύρεται η ρύθµιση 2 σε σχέση µε
την ένταξη του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων
Ναυτικών στο Ναυτικό Αποθεµατικό Ταµείο, προκειµένου να
υπάρξει τις επόµενες ηµέρες διάλογος της Κυβέρνησης µε τις
οργανώσεις των ναυτικών.
Εµείς εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι είναι µία σωστή ρύθµιση, ότι η αντίδραση από την πλευρά τους είναι αποτέλεσµα
εσφαλµένης πληροφόρησης και πιστεύουµε ότι µετά τη συζήτηση που θα γίνει, θα αντιληφθούν ότι είναι προς όφελός τους
όλες αυτές οι ρυθµίσεις, για µια πιο αποτελεσµατική διαχείριση
του ΝΑΤ και γενικότερα των θεµάτων που αφορούν στους ναυτικούς.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να καταθέσει ο
Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν έχω να καταθέσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα την καταθέσετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την απέσυρε είπε; Και πάλι πρέπει να την καταθέσει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διαγράφεται; Και πάλι πρέπει να τη δούµε βέβαια. Εν πάση περιπτώσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες δεν συζητούµε απλά ένα νοµοσχέδιο, που φέρνει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Συζητούµε
την έλευση µιας νέας εποχής που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση στις
ζωές πάνω από εξίµισι εκατοµµυρίων ασφαλισµένων στη χώρα
µας, καθώς και ενός νέου µέλλοντος για τις επόµενες γενιές
ασφαλισµένων που ακολουθούν.
Συζητούµε για τους καιρούς που οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι δεν θα είναι πια όµηροι µιας αρτηριοσκληρωτικής γραφειοκρατίας και ικέτες του αυτονόητου, υποµένοντας τεράστιες
καθυστερήσεις στις συντάξεις, λάθη στους υπολογισµούς τους
και κατεβασµένα τηλέφωνα στα υποκαταστήµατα.
Συζητούµε, όµως, και την έλευση των καιρών που οι εξαιρετικά
ικανοί εργαζόµενοι και στελέχη του ΕΦΚΑ δεν θα στέκουν σκουριασµένα γρανάζια στον πιο προβληµατικό οργανισµό του δηµοσίου, που πληρώνοντας το µάρµαρο της κακότεχνης, τσαπατσούλικης και χωρίς κανόνες σύστασής του το 2016 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί σήµερα την αιτία του 48% των παραπόνων για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στον Συνήγορο του
Πολίτη.
Τι έκανε µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
για να βάλει σε τάξη το οργανωτικό και διοικητικό χάος του
ΕΦΚΑ, καθώς και το χάλι του 1.000.000 ασφαλιστικών εκκρεµοτήτων που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Με µεταρρυθµίσεις - εξπρές απλοποιήσαµε την απονοµή των συντάξεων µε τον
ν.4798/2021. Συστήσαµε ειδική οµάδα για τις διαδοχικές συντάξεις, όπου συγκεντρώνονται και εκδίδονται επιτόπου όλες οι δύσκολες συνταξιοδοτικές υποθέσεις. Εκσυγχρονίσαµε τις
υλικοτεχνικές υποδοµές µε τελευταίας τεχνολογίας λογισµικά.
Υψώσαµε τον ηλεκτρονικό πύργο ελέγχου στον ΕΦΚΑ για την ψηφιακή παρακολούθηση των εκκρεµών συντάξεων σε όλη την Ελλάδα ανά περιφέρεια, διεύθυνση και εισηγητή. Εισαγάγαµε τους
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πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απονοµής των συντάξεων. Θεσπίσαµε το µέτρο
της προκαταβολής εθνικής σύνταξης για όσους περιµένουν για
µήνες ή και για χρόνια για τη σύνταξή τους.
Ποια ήταν τα αποτελέσµατα όλων αυτών των παρεµβάσεων;
Μόνο το 2021 πετύχαµε αύξηση - ρεκόρ 83% σε σχέση µε το
2019 στην απονοµή των συντάξεων µε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες απονοµές έναντι µόνο εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων απονοµών όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση. Μόνο το 2021
εκκαθαρίστηκαν περισσότερες από πενήντα επτά χιλιάδες υποθέσεις κύριων συντάξεων του τέως ΟΓΑ που αποτελεί αριθµό ρεκόρ σε όλη την ιστορία του ΕΦΚΑ. Οι ληξιπρόθεσµες κύριες
συντάξεις έχουν περιοριστεί στις ογδόντα τρεις χιλιάδες από τις
εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες που ήταν ένα χρόνο πριν, ενώ µε
τον νέο αριθµό εξυπηρέτησης του πολίτη, το «1555», που θέσαµε
σε λειτουργία πριν ένα εξάµηνο, διεκπεραιώσαµε ήδη πάνω από
ένα εκατοµµύριο απαντηµένες κλήσεις για θέµατα του ΕΦΚΑ,
του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ µε άνω του 80% όσων επικοινώνησαν
να δηλώνουν ικανοποιηµένοι.
Είναι πολλά και εξαιρετικά σηµαντικά όσα κάναµε µέχρι σήµερα; Ασφαλώς και είναι. Είναι αρκετά; Ασφαλώς όχι, γιατί οι παθογένειες ήταν βαθιές και οι απαιτήσεις για σαρωτικές τοµές
στον ΕΦΚΑ πλήρως αναγκαίες για να γίνει ο οργανισµός όσο ευέλικτος και αποτελεσµατικός επιβάλλεται να γίνει. Και αυτός είναι
ακριβώς ο λόγος που η Κυβέρνηση εισάγει ένα πλέγµα ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων που θα εκτινάξουν τη λειτουργικότητα
του φορέα.
Όµως πώς άραγε θα βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του οργανισµού αν δεν βελτιωθεί το µάνατζµεντ του µε την προσέλκυση
υψηλού επιπέδου στελεχών, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από
τον δηµόσιο τοµέα, όπως προβλέπουµε µε το σχέδιο νόµου; Και
πώς θα βγαίνουν ακόµη ταχύτερα οι συντάξεις χωρίς να θεσπιστούν κίνητρα που θα επιβραβεύουν µε τη µορφή µπόνους τους
πιο αποτελεσµατικούς υπαλλήλους;
Εσείς βέβαια, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, είστε ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι. Στα λόγια θέλετε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη. Στην πράξη όµως επιθυµείτε να συντηρήσετε µε το στανιό ένα πλαίσιο που τις εµποδίζει.
Μιλάτε για golden boys από τον ιδιωτικό τοµέα που θα τοποθετηθούν δήθεν αναξιοκρατικά και µε υπέρογκες αµοιβές σε θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών και παράλληλη δήθεν
καθαίρεση των εν ενεργεία γενικών διευθυντών και διευθυντών
του οργανισµού. Δεν ξέρετε όµως ότι οι τριετούς θητείας προσλήψεις αυτές θα είναι, τόσο από το δηµόσιο, όσο και από τον
ιδιωτικό τοµέα και θα γίνονται µε δηµόσια προκήρυξη και µε σύµπραξη του ΑΣΕΠ;
Και όταν εµείς µε το νοµοσχέδιο επιταχύνουµε τις διαδικασίες
προµηθειών, εσείς ανεβαίνετε στα κάγκελα. Να βγείτε, λοιπόν,
και να πείτε ξεκάθαρα στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ότι δεν σας
νοιάζει που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για
να µην ξεµένουν από γραφική ύλη.
Καταγγέλλετε και το σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του
ΕΦΚΑ µιλώντας δήθεν για παράδοση στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Λες και η εκµετάλλευση του 20% της ακίνητης περιουσίας του
φορέα που σήµερα ρηµάζει αναξιοποίητη δεν θα συντελέσει
στην ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων του και άρα των πόρων
και του ασφαλιστικού συστήµατος.
Και όλα αυτά τα λέτε την ώρα που ο οργανισµός αναγκάζεται
να πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ακίνητα που νοικιάζει για
να στεγάσει τις ανάγκες του σε όλη τη χώρα. Μήπως νοµίζετε
ότι από τα λεφτόδεντρα πληρώνονται αυτά τα νοίκια και όχι από
τις τσέπες των ασφαλισµένων;
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνική πολιτική δεν είναι τα
ιδεοληπτικά τσιτάτα ούτε το «ναι» σε όλους στη θεωρία που µετατρέπεται σε «όχι» σε όλα στην πράξη για να ασκείτε κάποιοι
επαναστατική γυµναστική σε βάρος του πολίτη. Κοινωνική πολιτική δεν είναι τα νταούλια που δεν τα βαρέσατε ποτέ, τα όνειρά
σας που έγιναν αυταπάτες του «θα τα κάναµε αλλά δεν προλάβαµε».
Σοβαρή κοινωνική πολιτική είναι η ποιοτική και ταχεία παροχή
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υπηρεσιών στους πολίτες, που θα πρέπει να αποδεικνύεται κάθε
µέρα στην πράξη. Αυτό ακριβώς πράττει η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, πιστή στις δεσµεύσεις της για βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών και για ουσιαστική ανταπόδοση των
φόρων και των εισφορών τους προς το κράτος, που µε κόπο και
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης καταβάλλουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου. Είδατε οι βορειοελλαδίτες!
Ακολουθεί η Χαλκιδιώτισσα κ. Κυριακή Μάλαµα από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Αθανάσιος
Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κυρία Μάλαµα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση φέρνει προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο, που έχει ως βασικό του αντικείµενο την
αφαίρεση όλης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από το δηµόσιο και την εκχώρησή της µέσα από µια διαδικασία µετοχοποίησης.
Τι εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο; Να τα πούµε απλά, για να τα
καταλάβει κι ο κόσµος. Εισάγει µια ρύθµιση µε την οποία ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ΕΦΚΑ αξίας 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ περνάει σε µία µόνο µονοπρόσωπη ανώνυµη
εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο µόλις 1 εκατοµµυρίου ευρώ.
Ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την εταιρεία µε δηµόσια ακίνητα τέτοιου τεράστιου ύψους και σηµασίας; Το λέει µέσα το νοµοσχέδιο: σαράντα µετακλητοί και δύο δικηγόροι. Με άλλα λόγια,
σαράντα golden boys θα αποκτήσουν την ευθύνη της διαχείρισης ενός τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων που ανήκουν στον
ελληνικό λαό και που σήµερα εγγυώνται σε έναν µεγάλο βαθµό
τη βιωσιµότητα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Αν αυτή η περιουσία αφαιρεθεί από τον ΕΦΚΑ τι θα γίνει;
Έχουµε αντίστοιχο παράδειγµα από το παρελθόν; Φυσικά και
έχουµε, το ΤΑΙΠΕΔ. Ωφελήθηκε η χώρα από την εκποίηση των
περιουσιακών στοιχείων µέσα από το ΤΑΙΠΕΔ; Την απάντηση τη
δίνει µεταξύ άλλων η ΔΕΗ: Χάθηκε η ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας και το κόστος εκτοξεύτηκε στα ύψη.
Υπάρχει όµως κι άλλο παράδειγµα, πιο κοντινό, τα δεκατέσσερα ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου τα οποία στέγαζαν υπηρεσίες και υπουργεία. Το κτήριο παραδείγµατος χάριν του
Υπουργείου Παιδείας και άλλα όµως. Τι έχει γίνει µε αυτά τα ακίνητα; Το ΤΑΙΠΕΔ, που υποτίθεται ότι τα διαχειριζόταν, τα πούλησε στο µισό της αξίας τους και µετά το δηµόσιο τα
ξανανοίκιασε από τον ιδιώτη για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Τέτοια
µεθοδολογία ακριβώς πάτε να εφαρµόσετε και µε τα ακίνητα του
ΕΦΚΑ.
Προκύπτει και ένα ακόµη όµως ερώτηµα. Η αφαίρεση αυτών
των περιουσιακών στοιχείων του ΕΦΚΑ θέτει θέµα σταθερότητας
και βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος; Η αφαίρεση
στοιχείων ενεργητικού 1 δισεκατοµµυρίου από το χαρτοφυλάκιό
του, από το χαρτοφυλάκιο του φορέα, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονοµική του σταθερότητα; Προφανώς και µπορεί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού θα του αφαιρεθούν έσοδα
και δυνατότητες διαχείρισης και ποιος ξέρει τι µπορεί να γίνει αν
τα golden boys κάνουν λάθος στις επενδυτικές τους επιλογές.
Και άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου όµως είναι πάρα, µα
πάρα πολύ προβληµατικές. Ποια είναι η εικόνα που έχουµε σήµερα; Τα στελέχη του ΕΦΚΑ λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης
εργασιακής εξουθένωσης γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει
ούτε µία πρόσληψη στον φορέα. Και εσείς τι κάνετε; Λέτε ότι θα
προσλάβετε στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα για τις θέσεις ευθύνης µε µισθό 7.000 ευρώ και ελάχιστο προαπαιτούµενο ένα
πτυχίο και τη βασική γλώσσα των αγγλικών. Και ρωτάµε: γιατί
δεν δίνετε αυτά τα χρήµατα στα στελέχη του ΕΦΚΑ µε διδακτορικά, µε επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών, µε επιστηµονική εξειδίκευση; Πάλι εναποθέτετε τις ελπίδες σας στο µαγικό χέρι της
αγοράς;
Τα ίδια κάνατε και µε τους ιδιώτες που θα αναλάµβαναν την
έκδοση των συντάξεων στον ΕΦΚΑ. Διαπιστεύσατε πάνω από
εκατόν πενήντα ιδιώτες γι’ αυτή τη δουλειά. Πόσες συντάξεις
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εξέδωσαν; Κάτω από τριάντα!
Λέτε επίσης ότι επιταχύνετε τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και προµηθειών γιατί ο ΕΦΚΑ δεν έχει χαρτιά και µελάνια.
Ακόµη και ένας ευκολόπιστος θα ρωτούσε: αφού ο στόχος σας
είναι να αγοράζει ο ΕΦΚΑ πιο γρήγορα αναλώσιµα, τότε γιατί δεν
βάζετε ένα όριο σ’ αυτές τις προµήθειες και τις αναθέσεις για να
µπορεί πράγµατι η υπηρεσία να λειτουργεί πιο άµεσα, αλλά να
µην αφήνουµε και περιθώρια και «παραθυράκια» για ανεξέλεγκτες δαπάνες εκατοµµυρίων ευρώ;
Εµείς λέµε ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί µια κοµβική υπηρεσία όχι µόνο
για τους συνταξιούχους, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας
και της οικονοµίας. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µπορούν,
πραγµατικά, να λυθούν µε ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα
και όχι µε την εξαΰλωση της ακίνητης περιουσίας του. Υπάρχει
αρµόδια υπηρεσία εντός του φορέα για τη διαχείριση της περιουσίας του. Γιατί την προσπερνάτε; Δεν έκανε καλά τη δουλειά
της; Δηµοσιοποιήστε τα στοιχεία, για να δούµε πόσα έσοδα έχει
η κοινωνική ασφάλιση από αυτά τα ακίνητα. Γιατί τα δίνετε λοιπόν σε µια εταιρεία εκτός του συστήµατος ελέγχου του δηµοσίου;
Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι σ’ αυτή την εξέλιξη που -επαναλαµβάνουµε- µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευστάθεια του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Προφανώς και πιστεύουµε
ότι η περιουσία του δηµοσίου πρέπει να αξιοποιείται και σαφώς
δεν θέλει κανένας τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού
να ρηµάζουν. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει µέσα από την εκχώρηση ενός τέτοιου κρίσιµου χαρτοφυλακίου σε µια µετοχοποιηµένη ανώνυµη εταιρεία και αν ισχυριστείτε ότι σήµερα ο
µοναδικός µέτοχος αυτής της εταιρείας είναι ο ΕΦΚΑ, αύριο κανείς δεν µας εγγυάται ότι δεν θα βάλετε και άλλον µέτοχο, νέο
µέτοχο, ίσως κάποιον ιδιώτη, ίσως κάποια τράπεζα, ίσως κάποιο
fund. Το έχετε κάνει στο παρελθόν και µε άλλα δηµόσια ακίνητα
και πολύ φοβόµαστε ότι σ’ αυτή την κατεύθυνση πηγαίνετε και
τώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Μάλαµα και για την τήρηση του χρόνου. Ορίστε,
σε επτά λεπτά τα είπε όλα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Ιωάννης Δελής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
σηµερινό νοµοσχέδιο ήρθε προς συζήτηση µετά από µια σειρά
µέτρων που έλαβε το Υπουργείο Εργασίας για τον ΕΦΚΑ. Θυµίζω, πρώτον, την αξιοποίηση για πρώτη φορά πιστοποιηµένων
δικηγόρων και λογιστών για την έκδοση των συντάξεων, µια προσπάθεια που η Αντιπολίτευση καταδίκασε ως αποτυχηµένη. Στην
πραγµατικότητα είναι ακόµα στο ξεκίνηµά της. Τετρακόσιοι πενήντα οκτώ δικηγόροι και λογιστές πιστοποιήθηκαν µόλις πρόσφατα, µε µια δύσκολη διαδικασία και αποδίδουν τις πρώτες
συντάξεις.
Δεύτερον, είµαστε έξι µήνες µετά την εφαρµογή του πολύ επιτυχηµένου «1555», που ήδη έχει εξυπηρετήσει πάνω από ένα
εκατοµµύριο πολίτες. Ένα εκατοµµύριο πολίτες δεν περίµεναν
στις ουρές ή δεν περίµεναν κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο για
να εξυπηρετηθούν.
Τρίτον, το 2021 ήταν µια καλή χρονιά στην απονοµή των συντάξεων. Ήταν η χρονιά που εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις, οι περισσότερες από κάθε άλλη. Ήταν η
χρονιά που εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες συντάξεις για τους
αγρότες, περισσότερες από όσες είχαν εκδοθεί τα δύο προηγούµενα χρόνια µαζί.
Μην ξεχνάµε, τέταρτον, τη θέσπιση της προκαταβολής της
εθνικής σύνταξης για όσους βρίσκονταν σε αναµονή για την
κύρια χωρίς να παίρνουν την προσωρινή.
Το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» ενισχύεται, παρά τα λεχθέντα από την
αντιπολίτευση στις επιτροπές περί εγκατάλειψής του, αποδίδει
συντάξεις, αναβαθµίζεται και εντάσσεται στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Τι έχει λοιπόν να προσθέσει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σή-
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µερα; Έρχεται ως παραδοχή ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήµατα. Υπάρχουν ακόµα καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων και φυσικά, ακόµα η προσπάθεια ψηφιοποίησης.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει πενταπλή στόχευση:
Πρώτον, στοχεύει στην ανάδειξη ικανών και έµπειρων στελεχών. Πώς γίνεται αυτό; Με επιλογή προσώπων από τον ιδιωτικό
και τον δηµόσιο τοµέα µε εξειδίκευση και πολυετή εµπειρία για
τις θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών. Στοχεύει σε µια
άµεση κι αποτελεσµατική διοίκηση του φορέα που µπορεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες του ΕΦΚΑ. Οι προσλήψεις
γίνονται για τρία χρόνια µε πλήρη διαφάνεια µετά από δηµόσια
προκήρυξη.
Κι εδώ έρχεται αντίλογος από την αντιπολίτευση, σε σχέση µε
το µισθολογικό κόστος. Πράγµατι προσφέρονται µισθολογικά κίνητρα σε όσους θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις. Ποιον άλλον
τρόπο ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν θέλετε να προσελκύσετε εξειδικευµένα στελέχη να εργαστούν στο δηµόσιο µε
συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και µε αυστηρούς στόχους που
πρέπει να επιτύχουν;
Είναι απαραίτητη µια τέτοια επιλογή; Κατά τη γνώµη µας, ναι.
Τα χρόνια δυσεπίλυτα προβλήµατα στην κοινωνική ασφάλιση
απαιτούν ανθρώπους εξειδικευµένους που έχουν συνηθίσει να
εργάζονται σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και στόχους και
να τους πετυχαίνουν. Και τελικά, αν απορρίψουµε τη νέα αυτή
προσπάθεια, ποια πρόταση έχει η αντιπολίτευση για να λυθούν
τα προβλήµατα;
Εκτός από τη στείρα αρνητική στάση που άκουσα σε όλα,
υπάρχουν θέσεις, υπάρχει πρόγραµµα, υπάρχουν ρεαλιστικές
προτάσεις; Απ’ ό,τι φαίνεται, όχι, θα τις ακούγαµε ή θα τις εφαρµόζατε τα προηγούµενα χρόνια.
Το επιχείρηµα της αντιπολίτευσης ότι θα µπορούσαν να παραµείνουν στον ΕΦΚΑ οι συµβασιούχοι δεν είναι ρεαλιστικό -το
ακούσαµε από τον Υπουργό-, διότι απλά δεν επιτρεπόταν η ανανέωση των συµβάσεών τους. Σε κάθε περίπτωση, ο µεγαλύτερος
αριθµός συντάξεων του απενεµήθη πέρσι µε λιγότερο προσωπικό δείχνει ότι δεν είναι τόσο θέµα περισσότερου ή λιγότερου
προσωπικού, αλλά καλύτερης οργάνωσης.
Δεύτερον, µε την επιβράβευση της παραγωγικότητας. Προκειµένου να υπάρξει αποδοτικό κίνητρο για όλους τους εργαζόµενους, τους καταβάλλεται χρηµατικό ποσό, όταν επιτυγχάνουν
τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση. Το νέο αυτό µέτρο φιλοδοξεί να είναι ένας ακόµα παράγοντας που θα διευκολύνει την
ταχύτερη απονοµή των συντάξεων, βασικό πρόβληµα για τον
ΕΦΚΑ σήµερα.
Τρίτον, µε τη δηµιουργία ενός νέου, πιο γρήγορου, αποτελεσµατικού και εύχρηστου συστήµατος προµηθειών. Πού χρησιµεύει; Για να παύσουν περιστατικά ελλείψεων σε αναλώσιµα και
εξοπλισµό. Προτιµάει δηλαδή η αντιπολίτευση να αναζητούν
διαρκώς οι υπάλληλοι πρόσβαση σε χαρτί, τόνερ και άλλα αναλώσιµα ή να εργάζονται υπό κάκιστες συνθήκες χωρίς κλιµατισµό;
Τέταρτον, µε τη σύσταση αυτοτελούς µονάδας εσωτερικών
ερευνών και την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών, µε
εχέγγυα αµερόληπτης κρίσης, αφού επικεφαλής θα είναι πρώην
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι αδιανόητο να διαρκεί µια
πειθαρχική διαδικασία δύο και πλέον χρόνια. Τέτοιες καθυστερήσεις είναι σε βάρος των ελεγχοµένων υπαλλήλων που παραµένουν σε µια σηµαντική οµηρία εναντίον τους και είναι και εις
βάρος του συνολικού φορέα.
Πέµπτον, στη σύσταση ενός νοµικού προσώπου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Η νέα εταιρεία είναι
ανώνυµη, µε µοναδικό µέτοχο τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει κανένας κίνδυνος, όπως ακούστηκε, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων; Κανένας απολύτως. Τα ακίνητα εξακολουθούν να
παραµένουν στην ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ. Δεν µπορεί η εταιρεία
να τα πουλήσει, παρά µόνο να τα αξιοποιήσει.
Με το σηµερινό καθεστώς που ίσχυε και επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, επιτρεπόταν να ανατεθεί η διαχείριση των ακινήτων σε
ιδιωτικές εταιρείες και σε τράπεζες. Σήµερα µιλάµε για µια ανώνυµη εταιρεία που ελέγχει πλήρως ο ΕΦΚΑ. Και επαναλαµβάνω
ότι πρόκειται να αξιοποιήσει µόνο την τεράστια περιουσία του
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ΕΦΚΑ που ξεπερνά σε αξία το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μέχρι σήµερα όλοι ξέρουµε ότι το 20% από τα τετρακόσια περίπου ακίνητα είναι τελείως αναξιοποίητα.
Τέλος, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και µια σειρά από πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις. Καλύπτονται από το κράτος οι ασφαλιστικές
εισφορές των εργαζοµένων των οποίων έκλεισαν οι επιχειρήσεις
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Δεύτερον, διευκολύνονται οι
ασφαλισµένοι που χρωστούν λίγα στο ασφαλιστικό ταµείο, κάτω
από 100 ευρώ, προκειµένου να εκδίδουν ασφαλιστική ενηµερότητα. Και τρίτον, δίνεται ειδική γονική µέριµνα και σε γονείς µε
παιδιά µε σπάνια νοσήµατα.
Εν κατακλείδι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο έχουµε ένα πλέγµα
διατάξεων που προάγουν ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό και φιλικό προς τους πολίτες εθνικό φορέα ασφάλισης που θα πάψει
να συγκεντρώνει την πλειονότητα των παραπόνων, όπως γίνεται
σήµερα, στον Συνήγορο του Πολίτη, που ενισχύει τον κοινωνικό
χαρακτήρα του και γίνεται αντάξιος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, που βρίσκεται δίπλα στα εξίµισι εκατοµµύρια πολιτών που
συναλλάσσονται µε αυτόν.
Οι γενναίες τοµές που επιδιώκει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων πιστεύουµε ότι θα αποδώσουν άµεσα
καρπούς και θα αναµορφώσουν τον ΕΦΚΑ. Όπως πάντα, κάθε
προσπάθεια κρίνεται εκ του αποτελέσµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Δελής, Βουλευτής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και να ετοιµάζεται ο κ. Δηµήτριος
Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία. Εδώ µπαίνει το «Θεσσαλονίκη ενωµένη».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Αλήθεια, τι κάνει µια κυβέρνηση, όταν θέλει
να κρύψει το αρνητικό, για το λαό, περιεχόµενο ενός νοµοσχεδίου που φέρνει στη Βουλή; Πρώτα πρώτα του βάζει έναν ωραίο
τίτλο. Αυτό έγινε ακριβώς κι εδώ. Λέει: «Εκσυγχρονισµός του
Ηλεκτρονικού», λέµε τώρα «Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». Στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για ένα ακόµα νοµοσχέδιο-κρίκο στην αλυσίδα των αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων,
που συνεχίζονται σταθερά µε όλες τις κυβερνήσεις, για µια
ακόµη ψηφίδα στο µεγάλο παζλ της υπονόµευσης του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, έως ότου αυτή η ασφάλιση µετατραπεί σε µια πλήρως ατοµική ιδιωτική υπόθεση.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έρχεται στη Βουλή αµέσως µετά
την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που ψηφίσατε
πριν από λίγους µήνες και όπου βεβαίως παρέχετε τη δυνατότητα στο κεφάλαιο µε τα διάφορα επενδυτικά funds να ξεκοκαλίζει και να παίζει στον χρηµατιστηριακό τζόγο τις εισφορές των
νέων εργαζοµένων, που τώρα µπαίνουν και όπως µπαίνουν στη
δουλειά, ό,τι δηλαδή έγινε παλιότερα µε τη ληστεία των αποθεµατικών της προηγούµενης γενιάς, σε νέα όµως εκσυγχρονισµένη βερσιόν.
Ας πιάσουµε λοιπόν το νήµα από την αρχή. Προηγούνται οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, οι οποίες µε αλλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόµους τσακίζουν τις συντάξεις και
σαρώνουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Το 2016 ψηφίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο ν.4387, γνωστός και ως νόµος Κατρούγκαλου, µε τον οποίο δίνεται ένα καίριο
χτύπηµα στην κοινωνική ασφάλιση. Τότε δηµιουργείται ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, προκειµένου αυτός να αξιοποιηθεί, όπως και έγινε
άλλωστε, ως εκείνο το κατάλληλο εργαλείο το οποίο χωρίζει την
κύρια σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική, επανυπολογίζει όλες
τις καταβαλλόµενες συντάξεις µε σκοπό την περαιτέρω µείωσή
τους και εισάγει τη λεγόµενη νοητή τότε κεφαλαιοποίηση στις επικουρικές συντάξεις και µε αναδροµική µάλιστα ισχύ. Αυτή τη
νοητή κεφαλαιοποίηση των επικουρικών συντάξεων του ΣΥΡΙΖΑ
έρχεται τον περασµένο Σεπτέµβρη η Νέα Δηµοκρατία και µε το
ν.4826 την κάνει πραγµατική κεφαλαιοποίηση.
Ε, λοιπόν αυτός ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ, µε γέφυρα
τις διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου, µετατρέπεται στην
πράξη σε µια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό ακριβώς. Έτσι
είναι, όσο προχωρά και βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση του ασφαλι-
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στικού συστήµατος τόσο θα προσαρµόζεται και η λειτουργία του
αρµόδιου ασφαλιστικού οργανισµού στους όρους της αγοράς.
Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Ως προς αυτό, µάλιστα, είναι χαρακτηριστική στο νοµοσχέδιο
εκείνη η διάταξη η οποία προβλέπει να τοποθετούνται για τρία
έως έξι χρόνια στον ΕΦΚΑ ως διευθυντικά στελέχη ιδιώτες µάνατζερ κατευθείαν από την ασφαλιστική αγορά και µε αµοιβές
παχυλότατες, πέρα και έξω από το µισθολόγιο των δηµόσιων
υπαλλήλων. Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν γι’ αυτούς, οι οποίοι αναλαµβάνουν να τρέξουν πιο γρήγορα την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, βαθαίνοντας και την επιχειρηµατική δράση
του ίδιου του ΕΦΚΑ, µε κατάληξη φυσικά τη λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του, η οποία περιουσία έχει δηµιουργηθεί φυσικά
από τις εισφορές των ασφαλισµένων, στους οποίους, εδώ που
τα λέµε, ανήκει κιόλας.
Οφείλετε, βεβαίως, εδώ να εξηγήσετε ως Υπουργείο γιατί το
σύστηµα προµηθειών του οργανισµού του ΕΦΚΑ το εξαιρείτε
από τις διατάξεις του σχετικού νόµου. Πρέπει να δώσετε µια εξήγηση. Μάλιστα. Για να βρουν όλα αυτά τα golden boys -και τα
golden girls ενδεχοµένως, δεν ξέρω- της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς έτοιµες και άδειες αυτές τις θέσεις τις διευθυντικές στον
ΕΦΚΑ, τι κάνετε; Παύετε από τα διευθυντικά καθήκοντά τους
όλους τους σηµερινούς γενικούς διευθυντές και διευθυντές του
οργανισµού του ΕΦΚΑ και πετάτε στα σκουπίδια τη συσσωρευµένη πείρα τους.
Οι ιδιώτες αυτοί µάνατζερ που φέρνετε στον ΕΦΚΑ προορίζονται επίσης να πιέζουν για ακόµα µεγαλύτερη εντατικοποίηση της
δουλειάς των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, χρησιµοποιώντας πότε το
καρότο των µπόνους -κι αυτό σηµαίνει βεβαίως εξατοµίκευση,
διαφοροποίηση των µισθών µε το κριτήριο της παραγωγικότητας- και πότε το µαστίγιο των πειθαρχικών ποινών, τα οποία θεσπίζετε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Κι ύστερα έρχεται ο Υπουργός εδώ και µας λέει ότι πάτε µε
τους πολλούς. Με τους λίγους πηγαίνατε, µε τους λίγους πάτε
πάντα. Τους πολλούς τους τσακίζετε µε την πολιτική σας, είτε
είναι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ, είτε είναι ασφαλισµένοι, είτε είναι
συνταξιούχοι.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι καταργείτε, ακυρώνετε και παραµερίζετε ακόµα και αυτά τα υπηρεσιακά συµβούλια του οργανισµού προκειµένου να συστήσετε, λέει, τη λεγόµενη «Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου Πειθαρχικής Διαδικασίας» από υπαλλήλους
όµως άλλων υπουργείων. Και µε ποια δικαιολογία παρακαλώ όλο
αυτό; Εξαιτίας, λέει, «της καθυστέρησης στην πειθαρχική τους
λειτουργία». Μάλιστα.
Συγγνώµη, εσείς, το κράτος σας, οι κυβερνήσεις δεν είστε που
έχετε πάντα την πλειοψηφία σε αυτά τα υπηρεσιακά συµβούλια,
τους τρεις από τους πέντε ή κάνω λάθος; Ποιοι την έχουν την
πλειοψηφία, οι εργαζόµενοι σε αυτά τα υπηρεσιακά συµβούλια;
Δηλαδή τον εαυτό σας κατηγορείτε;
Εσείς όµως εκεί που διαπρέπετε -όλες οι κυβερνήσεις, όχι
µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, τώρα της Νέας Δηµοκρατίας- είναι
στη συκοφάντηση, στη βρώµικη επίθεση ενάντια στους εργαζοµένους, την ώρα που καθυστερούν απαράδεκτα οι απονοµές των
συντάξεων και των εφάπαξ, και καθυστερούν επειδή λείπουν, βεβαίως, χιλιάδες υπάλληλοι από τον ΕΦΚΑ, και καθυστερούν
επειδή ο απαρχαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός του ΕΦΚΑ
παραπέµπει όχι µονάχα σε προηγούµενες δεκαετίες αλλά και σε
προηγούµενους αιώνες. Εσείς που είστε οι µοναδικοί υπεύθυνοι
για την κατάσταση αυτή, τι κάνετε; Τις δικές σας διαχρονικές βαρύτατες ευθύνες για το σηµερινό χάλι, µε τις τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων, πάτε να τις φορτώσετε
όλες µε προκλητικό τρόπο στους ίδιους τους εργαζοµένους του
ΕΦΚΑ.
Ξέρετε κάτι όµως; Το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι. Βλέπετε,
στη δική σας αντίληψη το αστικό σας κράτος έχει το δικαίωµα
να καθυστερεί για χρόνια τις συντάξεις που οφείλει στους εργαζοµένους, το ίδιο όµως αυτό αστικό σας κράτος γίνεται ταχύτατο, γίνεται Κέρβερος, δεν σηκώνει µύγα στο σπαθί του όταν
ένας εργαζόµενος ή ένας άλλος βιοπαλαιστής καθυστερήσει
έστω και για µια µέρα τις οφειλές του στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία.
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Και µιας και τα λόγια σας τα κόβετε παχιά, για πέστε µας, αλήθεια, εκείνοι οι πολυδιαφηµισµένοι εξωτερικοί συνεργάτες, οι
εκατοντάδες, που προσλάβατε στον ΕΦΚΑ για να γίνουν πιο γρήγορα οι απονοµές των συντάξεων, αλήθεια πόσες συντάξεις βγάλανε µέχρι τώρα; Πολλά νούµερα είπε ο Υπουργός εδώ, αλλά
αυτό δεν το απάντησε και δεν το απάντησε γιατί όλοι αυτοί οι
πολυδιαφηµισµένοι σας ιδιωτικοί εξωτερικοί συνεργάτες δεν
βγάλανε µέχρι τώρα ούτε µία σύνταξη.
Σε αντίθεση λοιπόν µε όσα υποστηρίζετε, το νοµοσχέδιό σας
θα προσθέσει κι άλλα βάρη στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους, θα ενισχύσει τα αγοραία χαρακτηριστικά του οργανισµού και την πειθαρχική καταστολή, βεβαίως, ενάντια στους
εργαζοµένους. Και αυτός είναι ο λόγος φυσικά για τον οποίο
απορρίπτεται και από τους εργαζοµένους του ΕΦΚΑ και από τα
συνδικάτα, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να το
αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Δελή.
Καλείται ο κ. Δηµήτριος Κούβελας της Νέας Δηµοκρατίας και
να ετοιµάζεται ο Νικόλαος Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητέ συνάδελφε και συµπολίτη Γιάννη Δελή, να δώσω εγώ µια απάντηση,
αυτό που ακούω να λένε οι πολίτες που παρακολουθούν τη συζήτηση του σηµερινού σχεδίου νόµου: Επιτέλους!
Αυτή η Κυβέρνηση έχει ταυτιστεί πλέον στη συνείδηση κάθε
πολίτη µε τις άµεσες και δραστικές παρεµβάσεις στον σκληρό
πυρήνα των µεγάλων προβληµάτων. Το σηµερινό σχέδιο νόµου
έρχεται να λύσει τον ισχυρότερο ίσως γόρδιο δεσµό και ταυτόχρονα να κάνει απλά το αυτονόητο, να συµβάλει αποτελεσµατικά
στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του πιο προβληµατικού ίσως φορέα της δηµόσιας διοίκησης.
Είναι εξίµισι εκατοµµύρια πολίτες, που συναλλάσσονται µε τον
ΕΦΚΑ για θέµατα απονοµής συντάξεων και γενικότερα ασφαλιστικά ζητήµατα. Όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη οι µισοί από τους πολίτες, που εκφράζουν
παράπονα για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τα έχουν µε τον
ΕΦΚΑ, είτε µε τις καθυστερήσεις είτε µε την κακοδιοίκηση. Ειδικά
τα τελευταία χρόνια στον ΕΦΚΑ επικρατεί και το οδυνηρό φαινόµενο του κατεβασµένου τηλεφώνου, του τηλεφώνου που δεν
απαντά ποτέ. Ως νέος Βουλευτής από το 2019 αυτά τα παράπονα δεχόµουν βροχή από τον πρώτο καιρό. Ερχόµαστε λοιπόν
να µετατρέψουµε τον πιο αρνητικό ίσως πρωταγωνιστή της καθηµερινής ταλαιπωρίας των Ελλήνων σε έναν ευέλικτο και σύγχρονο δηµόσιο φορέα.
Παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης µπορώ να πω ότι είστε πολύ συνεπείς στη µικροπολιτική µιζέρια του «όχι σε όλα». Μιλάτε σήµερα για µια
αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση, µε αποτέλεσµα για ακόµη µια
φορά να είστε εκτός θέµατος. Οι πολίτες που παρακολουθούν
τη συζήτηση θα νοµίζουν ότι νοµοθετούµε κάτι, που αφορά την
ασφάλισή τους. Αντίθετα, νοµοθετούµε για το πώς θα γίνει η συναλλαγή τους µε τον δυσκίνητο αυτό δηµόσιο φορέα πιο ποιοτική και πιο αποτελεσµατική.
Με τη σύγχρονη αυτή νοµοθετική παρέµβαση εκσυγχρονίζουµε τον ΕΦΚΑ, βάζουµε σε τάξη το σύστηµα των προµηθειών,
θέτουµε κανόνες στη λογοδοσία των στελεχών, αναβαθµίζουµε
τον τρόπο λειτουργίας και το οργανόγραµµά του και, κυρίως, βάζουµε τις βάσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του.
Σε όλα αυτά, εσείς οι προοδευτικοί λέτε και πάλι «όχι». Όταν
ιδρύσατε τον φορέα µε τον νόµο Κατρούγκαλου του 2016, είπαµε «καλώς έγινε», µήπως περάσουµε σε µια νέα εποχή. Όµως
τον απαξιώσατε εντελώς και τον αφήσατε µε έναν κυκεώνα προβληµάτων και εκκρεµοτήτων, που ταλαιπωρούν ακόµη τους
ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους, καθυστερήσεις στην
έκδοση των συντάξεων χωρίς την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, γραφειοκρατία, κακοδιοίκηση. Βρήκαµε το 2019 σε εκκρεµότητα πάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές υποθέσεις. Και
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µιλάτε εσείς που αφήσατε κατεβασµένα τα τηλέφωνα παίζοντας
µε τα νεύρα όλων µας.
Αντίθετα, σήµερα, ο τηλεφωνικός αριθµός εξυπηρέτησης των
πολιτών, το γνωστό πια 1555, µέσα σε µόλις έξι µήνες λειτουργίας έχει διεκπεραιώσει πάνω από ένα εκατοµµύριο κλήσεις, εκ
των οποίων το 97,5% των θεµάτων που αφορούσαν έχει επιλυθεί,
ενώ µόλις 2,5% συνεχίζει να εκκρεµεί λόγω της πολυπλοκότητας
αυτών των υποθέσεων, αλλά είναι πια σε καλύτερα χέρια.
Εκδώσατε µέχρι το 2018 εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες συντάξεις και απάντησε ο αρµόδιος Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Χατζηδάκης, γιατί έθεσε το ερώτηµα προηγουµένως
και πάλι ο κ. Δελής, πόσες συντάξεις αποδόθηκαν πέρσι. Αποδόθηκαν διακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες το 2021. Εκκρεµούν,
όµως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν είπε αυτό. Ρώτησε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ήταν το ερώτηµα που απηύθυνε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν ρώτησε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ. Δεν ρώτησε αυτό. Είπε: «Δεν βγήκε καµµία» και
έδωσε το νούµερο ο κ. Κούβελας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Δεν αντιδικώ. Εν πάση περιπτώσει,
δίνω αυτό το δεδοµένο. Δεν µειώνω µε κανέναν τρόπο, πάντως,
τον καλό συνάδελφο κ. Δελή. Απλώς, δίνω τα δεδοµένα για το
2021. Όµως, εκκρεµούν ακόµη ογδόντα χιλιάδες περίπου συντάξεις, οι οποίες φυσικά και επιβάλλεται να αποδοθούν το αργότερο µέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Κυβέρνησης.
Στόχος είναι, βέβαια, να δηµιουργήσουµε έναν φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, ο οποίος θα παρέχει υψηλού επιπέδου,
ευρωπαϊκών προδιαγραφών εξυπηρέτηση στους πολίτες µέσα
από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του, ανθρώπινων και υλικών.
Πολεµούµε τις παθογένειες, βασιζόµενοι σε πέντε άξονες: Καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διοίκηση του φορέα, επιβράβευση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων µέσα από
µετρήσιµους στόχους και έλεγχο της απόδοσής τους, την ταχύτερη δυνατή εξέταση πάνω από χιλίων καταγγελιών πολιτών που
εκκρεµούν, την απλοποίηση και ευελιξία στο σύστηµα προµηθειών και τέλος, τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του ΕΦΚΑ.
Ήδη έχουµε φτάσει στους τετρακόσιους πενήντα οκτώ πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές, που βοηθούν στην έκδοση
των συντάξεων και προφανώς, έχουν συµβάλει στην απονοµή
τόσων συντάξεων την περασµένη χρονιά. Και ενώ λέτε ότι θα
έχουµε λιγότερους υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ, πετύχαµε την έκδοση περισσότερων συντάξεων.
Είναι προφανές ότι αυτό έγινε, γιατί άλλαξε ο τρόπος διοίκησης, άλλαξε η µεθοδολογία απονοµής των συντάξεων, λέξεις βέβαια άγνωστες στο δικό σας στείρο λεξιλόγιο.
Το επόµενο διάστηµα στόχος µας είναι ο ΕΦΚΑ να αποκτήσει
στελέχη διοικητικά υψηλότατου επιπέδου, ενισχύοντας τη λειτουργία του. Αυτά τα στελέχη δεν αποκλείει κανένας να προέρχονται από τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, από τον ίδιο τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και φυσικά, τελικά από την αγορά. Μειώνουµε τις χρονοβόρες διαδικασίες, µειώνουµε τη γραφειοκρατία, απλοποιούµε και επιταχύνουµε το σύστηµα προµηθειών,
εισάγουµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα επιβράβευσης για το
σύνολο του προσωπικού, που θα συνδέεται µε συγκεκριµένους
στόχους και θα επιβραβεύει τους πολλούς υπαλλήλους που επίµονα προσπαθούν να λειτουργούν ευσυνείδητα και να αποδίδουν, αλλά ταυτόχρονα, να ελέγχει και τις αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις.
Τέλος, ένα ζήτηµα που ξεσήκωσε αρκετή σκόνη είναι αυτό της
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Μα, αυτό θα
γίνει προς όφελος των ίδιων των ασφαλισµένων. Μιλάµε για µια
τεράστια «προίκα», πάνω από τετρακόσια ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, συνολικής αντικειµενικής αξίας µεγαλύτερης από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, τα οποία µένουν σταθερά αναξιοποίητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα παγωµένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που στερεί από
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τον οργανισµό, αλλά και τους ασφαλισµένους, το ασφαλιστικό
µας σύστηµα, από πολύ σηµαντικούς πόρους.
Αν όλα τα παραπάνω είναι αντικοινωνικά και έξω από τη λογική
σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, για το σύνολο της κοινωνίας µας είναι αυτονόητα και επιβεβληµένα. Η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί µια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξαναδούµε την έννοια των όρων
«πρόοδος» και «συντήρηση».
Περιγράφετε ακόµη, δυστυχώς, την ασφαλιστική αγορά µε
όρους της προηγούµενης εκατονταετίας, του προηγούµενου
αιώνα, του 20ού. Είναι λυπηρό που απευθύνεστε µε αυτή τη ρητορική και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ασφαλισµένους, σε αυτούς τους νέους που αναζητούν εργασία. Αυτή η
στείρα άρνηση, πραγµατικά, σε καθετί προοδευτικό γίνεται, προφανώς, γιατί έχετε άλλες στοχεύσεις, έχετε ιδεοληψίες οι οποίες
σας κρατούν οµήρους, αλλά ευτυχώς, ο ελληνικός λαός αντιλαµβάνεται ότι αυτό είναι µακριά από τις σύγχρονες ανάγκες.
Το δικό µας πολιτικό DNA είναι ασύµβατο από όλα αυτά. Αισιοδοξούµε ότι θα ανταποκριθούµε µέχρι τέλους στην εντολή
που πήραµε από τον ελληνικό λαό να αλλάξουµε όσα περισσότερα προλάβουµε, πανδηµίας επιτρεπούσης, µέχρι το τέλος
αυτής της θητείας. Υλοποιούµε αυτές τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, συνεπείς στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τριτώνει το κακό σε βάρος των εργαζοµένων και του δηµοσίου
συµφέροντος. Μετά τον νόµο που πετσόκοψε τα εργασιακά και
το οκτάωρο, τον νόµο που παραδίδει την επικουρική ασφάλιση
στα ιδιωτικά συµφέροντα, τώρα έρχεται το νοµοσχέδιο, που υπονοµεύει και ιδιωτικοποιεί πλευρές της διαχείρισης του ΕΦΚΑ.
Κύριοι της Πλειοψηφίας, ο δογµατισµός σας υπέρ της ιδιωτικοποίησης κρίσιµων τοµέων του κράτους συνδυάζεται µε την
αδίστακτη κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, µε την ανεξέλεγκτη πρόσληψη κοµµατικών στελεχών ως golden boys στον
δηµόσιο τοµέα. Αυτό προκύπτει και µε τις διευθυντικές θέσεις
που καθιερώνει το νοµοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, οι οποίες θα είναι
εκατοντάδες, µε µισθούς που ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ µηνιαίως
και φθάνουν και τις 8.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές.
Θα εφαρµόσετε το ίδιο µέτρο και σε άλλους τοµείς του δηµοσίου; Θα βάλετε ιδιώτες µάνατζερ στα νοσοκοµεία, στα σχολεία,
στις δοµές κοινωνικής πρόνοιας; Θα προχωρήσετε στην εµπορευµατοποίηση του κοινωνικού κράτους; Κάνετε πρόβα τζενεράλε για να συγκροτηθεί ένα παράλληλο κοµµατικό κράτος µε,
όπως λέτε, όρους αγοράς, που στην περίπτωση του ΕΦΚΑ θα
διαχειρίζεται ανεξέλεγκτα περιουσία ύψους πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Διαφθορά, αναξιοκρατία, πάρτι σε βάρος του
δηµοσίου συµφέροντος και παραµέληση του ΑΣΕΠ.
Και όλα αυτά µε την επίκληση προβληµάτων, που η ίδια η δική
σας πολιτική τόσων χρόνων έχει δηµιουργήσει. Στοχοποιείτε
τους εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ, όταν γνωρίζετε ότι αυτοί δεν
επαρκούν αριθµητικά και δεν έχουν και τα τεχνολογικά µέσα για
να διεκπεραιώσουν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Στοχοποιείτε τους εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ και δηµιουργείτε, όπως
και µε άλλους εργαζόµενους, ένα κλίµα κοινωνικού αυτοµατισµού. Αυτό θέλετε να κάνετε, έναν κοινωνικό αυτοµατισµό. Γνωρίζετε, όµως, ότι αυτός ο κοινωνικός αυτοµατισµός δεν
δηµιουργεί κάτι το θετικό στην κοινωνία. Αντιθέτως, διαλύει την
κοινωνία.
Κύριοι συνάδελφοι, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιµένουν
τις συντάξεις τους και εσείς, αντί να ασχοληθείτε µε αυτό το πρόγραµµα, επινοήσατε την ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, καθιερώνοντας χαράτσι υπέρ ενδιάµεσων,
δικηγόρων κ.λπ., προκειµένου να εκδοθούν οι συντάξεις.
Προσέξτε: Κάνατε και κάτι χειρότερο στο νοµοσχέδιο, από ό,τι
βλέπω. Καταργείτε την εκπροσώπηση των εργαζοµένων από τα
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πειθαρχικά συµβούλια, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Το επιχειρήσατε µε άλλον τρόπο και στον τοµέα των εκπαιδευτικών,
όπου και εκεί τους βγάλατε από τη λειτουργία των υπηρεσιακών
συµβουλίων. Έτσι εννοείτε εσείς τη συµµετοχή του λαού στη
λήψη των αποφάσεων και τον έλεγχο των εργαζοµένων στην καθηµερινή λειτουργία των υπηρεσιών.
Ο δογµατισµός σας, κύριοι της Πλειοψηφίας, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων συνιστά, εκτός των άλλων, επικίνδυνο αναχρονισµό
Η αποτυχία των συστηµάτων υγείας να αντιµετωπίσουν την πανδηµία, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες είχαν διαβρωθεί από το
σαράκι της ιδιωτικοποίησης και της λιτότητας, επιβεβαίωσε παγκοσµίως στις κοινωνίες την ανάγκη να είναι πρώτα και κύρια αντικείµενα του δηµόσιου ενδιαφέροντος η περίθαλψη, η ασφάλιση
και η παιδεία. Το κράτος επιστρέφει. Σας φοβίζει;
Ακόµη και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις αναγκάζονται µέσα
στην κρίση να καταφύγουν σε µέτρα, τα οποία πριν την κρίση τα
ξόρκιζαν ως κρατισµό. Κανείς δεν διανοείται να αφήσει µέσα
στην πανδηµία τη ζωή των πολιτών στα χέρια ιδιωτικών συστηµάτων. Καθώς, όµως, βγαίνουµε από την πανδηµία, προβάλλει η
ανάγκη να οικοδοµηθεί ένα νέο κοινωνικό κράτος. Αυτό, βεβαίως, σηµαίνει ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης και διαφορετική
αντιµετώπιση των δηµοσίων οικονοµικών, χωρίς τον βρόγχο των
µεγάλων πρωτογενών πλεονασµάτων.
Σηµαίνει ακόµα να υπερβούµε µνηµονιακούς καταναγκασµούς, ακόµα και ρυθµίσεις, που και στη δική µας κυβέρνηση,
σε ένα δυσµενές διεθνές περιβάλλον, επέβαλε η ανάγκη εξόδου
της χώρας από τα µνηµόνια. Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, παραµένει δουλικά προσκολληµένη στο προ πανδηµίας κυρίαρχο οικονοµικό παράδειγµα, σύµφωνα µε το οποίο όλα διευθετούνται από
τη θεία πρόνοια της αγοράς. Αυτή, όµως, η θεία πρόνοια δεν µας
έσωσε από την πανδηµία και τις συνέπειές της.
Με βάση τη νέα πραγµατικότητα της επιστροφής του κράτους
ξεπροβάλλει ένα ριζικά διαφορετικό µοντέλο ευηµερίας για τους
πολίτες για την αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και των
διακρίσεων, για την προστασία από την κλιµατική κρίση και, τελικώς, για την αλλαγή της κοινωνίας και των σχέσεών της µε τη
φύση.
Ανατιµήσεις και πληθωρισµός: Δεν διανοείστε να συγκρουστείτε µε τα µεγάλα συµφέροντα, που αυτή την περίοδο κάνουν
πάρτι κερδοσκοπίας. Έχετε συνθηκολογήσει µε το καρτέλ της
ενέργειας, στο οποίο συµµετέχει και η ΔΕΗ, την οποία έχετε οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση. Οι αυξήσεις στην ενέργεια, στο
ρεύµα και στα τρόφιµα είναι το µνηµόνιο Μητσοτάκη. Ένα ακόµη
δικό σας µνηµόνιο, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχουν λύσεις ή πρέπει να παραδοθούµε στο µοιραίο; Είναι όλες οι ανατιµήσεις απόρροια των διεθνών εξελίξεων;
Λύσεις υπάρχουν σε όλους τους τοµείς. Θα σταθώ σε µία: Διαβάζω την πρόταση ειδικών επιστηµόνων και στελεχών της ΔΕΗ,
που υπολογίζουν ότι αν λειτουργήσουν προσωρινά, όσο διαρκεί
η ενεργειακή κρίση, περισσότερες λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ,
αντί των τριών που λειτουργούν σήµερα, η τιµή της µεγαβατώρας θα πέσει.
Υπάρχει, βεβαίως, το ξέρετε, και το καρτέλ ενέργειας, το
οποίο καθορίζει και στη χώρα µας τις υψηλές τιµές στην ενέργεια
και εµποδίζει τη µείωση της τιµής της ενέργειας. Εσείς τι κάνετε;
Τι κάνετε ακριβώς; Το υπηρετείτε;
Ο Μακρόν «κούρεψε» κατά 10 δισεκατοµµύρια τα κέρδη της
γαλλικής ΔΕΗ, για να µπορέσει να χρηµατοδοτήσει την τιµή της
ενέργειας, να πέσουν δηλαδή τα τιµολόγια. Εσείς τι κάνετε εδώ
ακριβώς; Η ΔΕΗ είχε πέρσι 850 εκατοµµύρια λειτουργικά κέρδη.
Πού πάνε τα χρήµατα αυτά; Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αφήσετε
την κατάσταση στο έλεος της κερδοσκοπίας;
Ξέρουµε ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν µπορεί να αλλάξει την
πολιτική της, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να φύγει πριν βαθύνει η εκπτώχευση και η πληβειοποίηση της κοινωνίας.
Ακούω το επιχείρηµα ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Τα ίδια µας
λέγατε, όταν ξεκίνησε η πανδηµία. Δανειστήκατε 43 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία κατά προτεραιότητα διαθέσατε για την ενίσχυση µεγάλων, ακόµη και πολυεθνικών, επιχειρήσεων στη χώρα
µας. Και ακόµα, χρεώσατε τη χώρα µε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ
υπερεξοπλισµούς και σπεύσατε ήδη από φέτος να δώσετε 1,2
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δισεκατοµµύριο ευρώ για την εξόφληση των νέων όπλων. Τελικά,
βρίσκετε χρήµατα για τα µεγάλα συµφέροντα και τις βιοµηχανίες
πολέµου, όχι όµως για τα λαϊκά συµφέροντα. Αυτή είναι η Νέα
Δηµοκρατία, γι’ αυτό πρέπει να φύγει το συντοµότερο δυνατό
από την Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα πέσει ως ώριµο φρούτο.
Χρειάζεται η λαϊκή απόγνωση να µετατραπεί σε ενεργό πολιτική
αντίθεση, σε κινητοποιήσεις, σε κινήµατα, σε έµπρακτη απάντηση στον αυταρχισµό που έχει πολλές µορφές: Είναι τα ΜΑΤ, η
ανεργία, ο αυξανόµενος αριθµός των φτωχών εργαζοµένων,
είναι η καταπάτηση του περιβάλλοντος υπέρ των µεγάλων συµφερόντων. Είναι προφανές ότι ο δρόµος των κινητοποιήσεων που
ανοίγει µπροστά µας, είναι ο δρόµος των εργαζοµένων στα efood, στην «COSCO», είναι ο δρόµος των φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας. Είναι ένας δρόµος
ελπιδοφόρος.
Η Κυβέρνηση δείχνει δουλικότητα απέναντι στην αµερικανική
πολιτική για την όλο και µεγαλύτερη εµπλοκή της χώρας στην
ουκρανική κρίση µε επιπτώσεις και στον ενεργειακό τοµέα. Να
µην χρησιµοποιηθεί καµµία βάση στο ελληνικό έδαφος για τις
επιθετικές ενέργειες στην Ουκρανία. Καµµιά! Δεν θέλουµε να εµπλακεί η χώρα µας στον πόλεµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω. Χθες πήγα στο
Μαράσλειο. Συµπαραστεκόµαστε στον αγώνα των µαθητών και
των γονιών τους, για να µην κλείσει το 26ο Γυµνάσιο, να µην µετατραπεί σε πειραµατικό δηλαδή. Θέλουµε να διαφυλαχθεί το δικαίωµα των παιδιών να πηγαίνουν σε σχολεία της γειτονιάς τους.
Πειραµατικά σχολεία µπορεί να γίνουν αλλού, όχι σε βάρος σχολείων της γειτονιάς. Τα σχολεία της γειτονιάς είναι θεσµός δηµοκρατίας και διασφαλίζουν την ποιότητα και την ισότητα της
εκπαίδευσης.
Δεν θέλουµε να µετατρέψουµε το κέντρο της Αθήνας σε ένα
απέραντο Airbnb και τόπο τουριστικής µονοκαλλιέργειας. Θέλουµε να αυξηθεί ο αριθµός των µόνιµων κατοίκων στο κέντρο
της Αθήνας, να υπάρχουν ολοένα και περισσότερες οικογένειες,
που σηµαίνει να διαφυλάξουµε και να ενισχύσουµε τις κοινωνικές
υποδοµές. Γι’ αυτό συµµετείχαµε χθες στην κινητοποίηση στο
Μαράσλειο, για να µην καταργηθεί το 26o Γυµνάσιο και πιστεύουµε ότι αυτή είναι µια ελπιδοφόρα προοπτική που φαίνεται
και στη νέα γενιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Η
κινητοποίηση είναι η ελπίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φίλη.
Καλείται στο Βήµα ο Θεσπρωτός κ. Βασίλειος Γιόγακας από
τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης
από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση
που έγινε στις επιτροπές ειπώθηκαν διάφορα από την Αντιπολίτευση και από τους προϊσταµένους του ΕΦΚΑ για τις προµήθειες, για την ακίνητη περιουσία, για τα πειθαρχικά συµβούλια,
θέµατα για τα οποία πήραν επαρκέστατες απαντήσεις από τον
κύριο Υπουργό και τον εισηγητή µας.
Το παράδοξο είναι ότι η Αντιπολίτευση είπε ελάχιστα για τους
ασφαλισµένους, δηλαδή, για αυτούς για τους οποίους γίνονται
οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ. Για τους συµπολίτες µας που περιπλανώνται από υπηρεσία σε υπηρεσία για να µάθουν πού βρίσκεται
φάκελός τους, που µετρούν τις µέρες µία-µία µέχρι να βγει η
σύνταξή τους, που ποντάρουν στο φιλότιµο των υπαλλήλων, οι
οποίοι έχουν ήδη ένα σωρό υποθέσεις στην πλάτη τους. Άλλωστε, οι περισσότεροι από εµάς γνωρίζουµε από πρώτο χέρι την
κατάσταση, για την οποία ευθύνονται γνωστές, χρόνιες αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης που δεν θεραπεύτηκαν µε τη δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το 2016.
Λέγαµε ως αντιπολίτευση ότι, αντί η τότε κυβέρνηση να έχει έγκαιρα έτοιµο τον νέο οργανισµό του ΕΦΚΑ, αρκέστηκε να αλλά-
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ξει την ταµπέλα στις περιφερειακές υπηρεσίες των διαφόρων
ασφαλιστικών ταµείων.
Ο ενιαίος φορέας λειτούργησε τυπικά από την 1η Γενάρη του
2017, αλλά το οργανόγραµµα άργησε χαρακτηριστικά και κάθε
άλλο, παρά έλυσε προβλήµατα.
Τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετά βήµατα προς όφελος των
ασφαλισµένων, όπως η προκαταβολή της εθνικής σύνταξης, τα
ενιαία κέντρα απονοµής συντάξεων, η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, ο τετραψήφιος αριθµός εξυπηρέτησης και πιο
πρόσφατα, η πιστοποίηση λογιστών και δικηγόρων, ώστε να µπορούν να συνδράµουν στη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων.
Οι προσπάθειες αυτές έχουν αποδώσει καρπούς. Το 2021 εκδόθηκαν 80% περισσότερες κύριες συντάξεις σε σχέση µε το
2019. Το 2021 βγήκαν διπλάσιες συντάξεις του τέως ΟΓΑ απ’ ό,τι
το 2020, παρά τη µείωση του ανθρώπινου δυναµικού του ΕΦΚΑ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αδικούσαµε τους πολίτες και τους εαυτούς µας, εάν δηλώνουµε ευχαριστηµένοι
µόνο µε αυτά.
Έχουµε βάλει τον πήχη πολύ ψηλότερα. Θέλουµε να θεραπεύσουµε αυτές που θεωρούµε αιτίες του προβλήµατος, όχι να αντιµετωπίσουµε τα συµπτώµατα και έχουµε κάθε λόγο να
πιστεύουµε ότι οι αλλαγές που φέρνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό
είναι προς όφελος και των ασφαλισµένων και των εργαζοµένων
του ΕΦΚΑ.
Είναι υπέρ των εργαζοµένων, γιατί µε τα µπόνους αποκτούν
ένα ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας και επίτευξης µετρήσιµων
στόχων. Γιατί οι περισσότεροι υπάλληλοι εντός και εκτός του
ΕΦΚΑ θα έχουν ευκαιρία να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις ευθύνης και άρα ανέλιξης στη διοικητική ιεραρχία. Και είναι κρίµα
που αυτό δεν αναδείχθηκε στη συζήτηση από την Αντιπολίτευση,
που επέλεξε να εστιάσει στη δυνατότητα πρόσληψης και από τον
ιδιωτικό τοµέα, χωρίς να παραβλέπουµε ότι για τα στελέχη εκτός
ΕΦΚΑ ασφαλώς θα χρειαστεί µια διαδικασία κατάρτισης και εξοικείωσης µε την ασφαλιστική νοµοθεσία.
Είναι υπέρ των εργαζοµένων, γιατί πέρα από κίνητρα θα µπορούν να έχουν τα µέσα να κάνουν τη δουλειά τους χάρη στο ευέλικτο σύστηµα προµηθειών για εξοπλισµό, µηχανοργάνωση και
άλλες βασικές ανάγκες. Ακούσαµε εξάλλου µε ικανοποίηση ότι
έχει δροµολογηθεί η προµήθεια και εγκατάσταση δύο χιλιάδων
υπολογιστών µε σύγχρονα λογισµικά µέσα στο 2022, πέραν
αυτής των τριών χιλιάδων που έχει ολοκληρωθεί, αλλά και η
πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου και συµβασιούχων ειδικά σε ειδικότητες πληροφορικής και διοικητικού-οικονοµικού.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αντίκτυπος των αλλαγών στον ΕΦΚΑ δεν σταµατά στους εργαζόµενους. Νοµοθετούµε έχοντας το βλέµµα µας στους πολίτες, στους
ασφαλισµένους. Γι’ αυτό υπάρχει ο ΕΦΚΑ. Αυτούς αφορά, σε αυτούς απευθύνεται, από αυτούς στην ουσία χρηµατοδοτείται. Και
οι αλλαγές είναι υπέρ των ασφαλισµένων, γιατί θα δουν να βγαίνουν οι συντάξεις τους ταχύτερα, γιατί θα έχουν πιο άµεση, πιο
εύκολη, πιο γρήγορη ενηµέρωση, γιατί θα γνωρίζουν ότι µπορούν να προστατευθούν από αυθαιρεσίες ή παραλείψεις της διοίκησης.
Στο τέλος της ηµέρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολίτης θέλει να γίνει η δουλειά του, θέλει να εξυπηρετηθεί. Ποσώς
τον ενδιαφέρει εάν ο διευθυντής της τάδε υπηρεσίας είναι από
την αγορά ή αν η σύνταξή του βγαίνει από υπάλληλο ή από εξωτερικό συνεργάτη. Ποσώς τον ενδιαφέρει εάν η αντιπολίτευση
συµπλέει µε κατεστηµένα συµφέροντα ή ιδεολογικές ανησυχίες.
Πριν κλείσω, θα ήθελα και από την πλευρά µου να αναφερθώ
ενδεικτικά σε µερικές διατάξεις που επίσης επιχειρούν να µειώσουν περιττό χρόνο και ταλαιπωρία για τους πολίτες. Είναι η
χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε πολίτες, που οφείλουν
µέχρι 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ και αφορά περίπου εκατόν εξήντα χιλιάδες συµπολίτες µας. Είναι η ειδική δεκαήµερη άδεια µετ’ αποδοχών σε γονείς παιδιών µε σοβαρά νοσήµατα. Είναι η
απευθείας εγγραφή στον ΕΦΚΑ του ελεύθερου επαγγελµατία και
του αυτοαπασχολούµενου όταν κάνει έναρξη ή µεταβολή εργασιών στην εφορία. Αυτά τα µικρότερα, µαζί µε τα άλλα τα µεγαλύτερα, στέλνουν στην κοινωνία το ίδιο µήνυµα, κυρίες και κύριοι

7864

συνάδελφοι, ότι δεν µπορείς να αναµένεις σε διαφορετικό αποτέλεσµα κάνοντας συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Δεν µπορείς να
αλλάξεις κάτι εµµένοντας σε συνταγές οι οποίες έχουν αποτύχει.
Δεν µπορείς να αλλάξεις κάτι µένοντας αδρανής.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία αυτό το έχουµε αποδεχθεί. Δεν µας
αρκεί η διαπίστωση του προβλήµατος. Αυτή την αφήνουµε στους
άλλους. Θέλουµε να κάνουµε τη διαφορά. Τολµάµε να δοκιµάσουµε λύσεις που έχουν πετύχει και αλλού προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, προς όφελος των πολλών. Γι’ αυτούς
άλλωστε εργαζόµαστε και σε αυτούς λογοδοτούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γιόγιακα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία µε τον οποίο θα κλείσουµε τον τρίτο
κύκλο.
Θυµίζω ότι σήµερα θα πάµε και ως το πέρας του πέµπτου κύκλου. Θα κλείσουµε –πρώτα ο θεός- µε τον κ. Δηµήτριο Χαρίτου
από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και σύµφωνα µε κάποιους υπολογισµούς που έκαναν εδώ οι καλοί συνεργάτες, περίπου εντεκάµισι µε δώδεκα παρά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι ωραίοι τίτλοι κρύβουν πολύ άσχηµο περιεχόµενο, ένα περιεχόµενο το οποίο είναι µέρος ενός συνολικού σχεδίου της Κυβέρνησης που στόχος του είναι όχι µόνο η ιδιωτικοποίηση της
δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά συνολικά η ιδιωτικοποίηση µεγάλων κοµµατιών του Δηµοσίου και των κοινωνικών αγαθών και δικαιωµάτων. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συνιστά
ουσιαστικά µία επίθεση και είναι προποµπός και προαναγγέλλει
το τι µέλλει γενέσθαι και στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα. Και εξηγούµαι γιατί.
Ο κύριος Υπουργός λείπει βέβαια, ελπίζω να του µεταφερθούν, κυρία Υφυπουργέ. Να πω εδώ την καλησπέρα µου, δεν την
είπα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Η αίτηση αντισυνταγµατικότητας απορρίφθηκε από τον Υπουργό, κυρίως, µε την εξής αιτιολογία, ότι το
48% των παραπόνων, που έχουν υποβληθεί στον Συνήγορο του
Πολίτη αφορά τον ΕΦΚΑ. Αυτή ήταν η λειτουργία του Υπουργού,
τη στιγµή που το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής σάς επισηµαίνει ότι ειδικά για το ζήτηµα της στελέχωσης από τον ιδιωτικό τοµέα των διευθύνσεων απαιτούνται να πληρούνται µε
τακτικούς υπαλλήλους. Δεν αποκλείεται και η πλήρωση αυτών
«εξαιρετικώς µε υπαλλήλους επί θητεία» κ.λπ..
Η δεύτερη είναι ότι φαίνεται να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση
της πλήρωσης συλλήβδην -αυτό που κάνει τούτο το νοµοσχέδιοόλων των θέσεων προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του ΕΦΚΑ κατ’ αναφορά προς την διάδοση κ.λπ.. Πού
είναι αυτή η ειδική αιτιολόγηση; Ειδική αιτιολόγηση θεωρείτε το
γεγονός ότι ξέρετε ότι ο ΕΦΚΑ έχει εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένους; Και ακόµα θα σας έλεγα και άλλους που αφορούν οι
υποθέσεις τους. Δεν έχει µια λογική το ότι τα περισσότερα ποσοστά των παραπόνων θα ήταν από τον ΕΦΚΑ, τη στιγµή που µάλιστα το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων είναι ένα οξύτατο
πρόβληµα που διαχρονικά, αν θέλετε, προσπάθησαν οι κυβερνήσεις να το λύσουν; Αυτή είναι η ειδική αιτιολόγηση; Με συγχωρείτε, εγώ νοµίζω ότι αδικείται η Βουλή.
Και προσπαθήσατε να φέρετε σε αντιπαραβολή αυτό που
έγινε σε σχέση µε το Κτηµατολόγιο. Εδώ µιλάµε για συνολικά
διακόσια πενήντα έξι στελέχη. Το Κτηµατολόγιο αφορούσε συγκεκριµένες θέσεις του γενικού διευθυντού και τρεις θέσεις αναπληρωτών γενικών διευθυντών οι οποίοι θα είχαν εγγραφεί στο
µητρώο στελεχών το οποίο θέλαµε να είναι -για να είναι µε αξιοκρατία- µε το άρθρο 8 του νόµου 4369/16, το οποίο το καταργήσατε. Συγκρίνεται το ένα µε το άλλο; Είναι επιχειρηµατολογία
αυτή;
Θέλω να καταλήξω στο εξής. Ποιο είναι το πρόβληµα; Αυτό
που είπε ο κ. Γιόγιακας και που είπαν και άλλοι οµιλητές. Οι εκκρεµείς συντάξεις, η απόδοση των εκκρεµών συντάξεων. Για να
βγει ένας δηµόσιος υπάλληλος ή ένας εργαζόµενος σε σύνταξη
πρέπει να κανονίζει, αν είναι ζευγάρι, ο άλλος να δουλεύει, να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µαζέψουν και χρήµατα, να µπορέσει να πάρει την κύρια σύνταξη
και µετά να βγει και ο δεύτερος. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι άνθρωποι φοβούνται, διστάζουν να κάνουν τις αιτήσεις να βγουν
σε σύνταξη, γιατί δεν µπορούν να ζήσουν.
Το πρόβληµα λοιπόν των εκκρεµών συντάξεων εντοπίζεται σε
δύο πράγµατα, πρώτον, στους υπαλλήλους οι οποίοι πρέπει να
πληκτρολογήσουν, πώς θα γίνει; Τα χαρτιά πρέπει να πληκτρολογηθούν, να µπουν σε ένα σύστηµα. Αυτό το σύστηµα είναι υλικοτεχνική υποδοµή, το οποίο πρέπει να αλλάξει.
Πρώτο πρόβληµα λοιπόν η υλικοτεχνική υποδοµή. Εµείς δεν
τα κάναµε. Εµείς είµαστε οι κακοί. Εσείς στα δυόµισι-τρία χρόνια
γιατί δεν τα κάνατε; Και κάποιοι πρέπει να τα πληκτρολογήσουν.
Οι διευθυντές θα τα κάνουν του ιδιωτικού τοµέα; Αυτοί θα καθίσουν; Είναι σαν να µου λέτε σε µια βάρκα αρχίζουν ένας-ένας οι
κωπηλάτες να έχουν φύγει σε σύνταξη και είναι ένας πίσω ο
οποίος δίνει «αριστερά, δεξιά, πιο δυνατά» και αλλάζετε αυτόν
που είναι πίσω, αντί να γεµίσετε τη βάρκα µε κωπηλάτες. Γιατί
δεν ανανεώνετε τις συµβάσεις των ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν το σύστηµα να βγουν οι συντάξεις; Αυτοί που ήταν µε συµβάσεις. Κάντε την ανανέωση. Πάτε για τα στελέχη στη Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης.
Έτσι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να περιµένει ο συνταξιούχος;
Επειδή θα πάρετε διακόσια πενήντα τέσσερα στελέχη ή ένα ποσοστό αυτών, που θα είναι από τον ιδιωτικό τοµέα, θα λυθούν τα
προβλήµατα και οι εκκρεµείς συντάξεις θα µπορέσουν να ελεγχθούν γρήγορα;
Εµένα µε πείραξε και κάτι άλλο. Οι απαντήσεις σε σχέση µε το
νοµοσχέδιο. Το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
έβγαλε απάντηση. Ουσιαστικά, απαντάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Υπουργείο ανήκει στον ελληνικό λαό. Αν θέλει να απαντήσει ο κύριος
Υπουργός από το γραφείο Τύπου του. Με συγχωρείτε πάρα
πολύ, αλλά το Υπουργείο δεν απαντάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµανατίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαφηµίσατε τους ιδιώτες που φέρατε δικηγόρους και λογιστές. Ακόµη εκκρεµεί να µας πει ο Υπουργός πόσοι είναι αυτοί,
πόσες υποθέσεις ανέλαβαν. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του στις
4 Ιανουαρίου, είναι πάνω από τριακόσιες υποθέσεις. Αυτές είναι
οι δηλώσεις του Υπουργού. Τις καταθέσω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµανατίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες δηλώσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά, πόσες βγάλανε; Γιατί έχω δύο εγκυκλίους εδώ, που ουσιαστικά οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ µπαίνουν στην υπηρεσία των
ιδιωτών. Μία οδηγία στις 15-12-2021 από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος
λέει ότι «µετά, µέσα από έναν µήνα, πρέπει να πάρει ο υπάλληλος
ή ο εργαζόµενος τη σύνταξή του». Το καταθέτω και αυτό για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµανατίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακριβώς, όµως, λόγω του σύνθετου του πράγµατος και επειδή
διαπιστώθηκαν πάρα, µα πάρα πολλά λάθη, έρχεται ξανά δεύτερη οδηγία από τον ΕΦΚΑ στις 21 Ιανουαρίου, που ουσιαστικά
βάζει ξανά να ελεγχθούν όλα από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.
Ορίστε, το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι και αναποτελεσµατικό, δηλαδή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµανατίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, στα στελέχη νοµίζω ότι σας το έχουµε πει τι κάνετε.
Για να δούµε λίγο και για την ιδιωτικοποίηση, αυτό που λέµε
εµείς, για την περιουσία του ΕΦΚΑ. Ωραία, ο ΕΦΚΑ είναι ο µοναδικός µέτοχος. Ο µοναδικός µέτοχος και κύριος της περιουσίας,
την οποία δεν µπορεί να την κάνει κουµάντο αυτός ούτε οι κοι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

νωνικοί εταίροι, αλλά ένα διορισµένο από τον Υπουργό διοικητικό
συµβούλιο. Ωραία λογική, φιλελεύθερη. Έχετε εσείς µια περιουσία ή έχω εγώ µια περιουσία ή άλλοι: «Ναι, ναι, η περιουσία σου
ανήκει, αλλά την αξιοποίηση και όλα τα άλλα θα τα κάνει κάποιος
όρους. Εσύ θα έχεις µόνο την περιουσία». Δεν ξέρω, ο αποκλεισµός των κοινωνικών εταίρων από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και για
την περιουσία του θα βοηθήσει θεωρείτε; Εγώ νοµίζω ότι θα είναι
πρόβληµα και θα είναι και πηγή διαφθοράς σε πολλές περιπτώσεις. Και µου µιλάτε για το 20%. Διότι το άλλο 80% αξιοποιείται
από τον ΕΦΚΑ. Δεν έγινε καλή αξιοποίηση; Εδώ είστε η πολιτική
ηγεσία, πάρτε τις ανάλογες αποφάσεις. Φοβάµαι, λοιπόν, για όλα
αυτά που θα γίνουν -για να παραφράσω ένα τραγούδι- για τον
ΕΦΚΑ χωρίς τον ΕΦΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε σχέση µε το «1515» -και κλείνω σιγά, κύριε Πρόεδρε, αµέσως-, τι σηµαίνει «έχουν εξυπηρετηθεί τόσα εκατοµµύρια πολιτών»; Απαντήθηκαν οι κλήσεις ή όλες αυτές οι κλήσεις πήγαν
ξανά πίσω στα τµήµατα, προκειµένου να ικανοποιηθούν; Αυτή
την κοινωνική αποτελεσµατικότητα που θέλει ο Υπουργός πρέπει
να την βλέπουν και όλοι.
Θεωρώ ότι είχε ένα θετικό το νοµοσχέδιο αυτό. Ποιο ήταν το
θετικό; Ότι συσπείρωσε όλους τους εργαζόµενους και τους κοινωνικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόµµατα της Βουλής απέναντι. Δεν είδα κανέναν να πει ένα θετικό, πλην από την
κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό πρέπει να σας προβληµατίσει.
Και βεβαίως, στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί.
Δεν µιλούν για την ανεργία, όταν την παραλάβαµε στο 28%. Επίσης, δεν θα πρέπει να µιλούν όταν για να κατεβάσετε την ανεργία
το επιχείρηµά σας ήταν «κατεβάζω τον κατώτατο µισθό, κάνω και
για τους νέους άλλο 23% µείωση, έτσι ώστε οι εργοδότες πλέον
να πάρουν τους εργαζόµενους και να µην υπάρχει ανεργία», που
η ανεργία εκτινάχθηκε στον Θεό, στο 27%. Γιατί, είναι κακό να
πείτε ότι εµείς την κατεβάσαµε από το 27%-28% στο 17% και
16%;
Κοιτάξτε το άλλο που µε τρόµαξε -και θα σας µιλήσω προσωπικά- είναι το δεύτερο που είπε ο Υπουργός σήµερα ότι «Ναι, δεν
θέλουµε τους συνδικαλιστές στα πειθαρχικά συµβούλια», ενώ
γνωρίζει ότι οι συνδικαλιστές δεν είναι από µόνοι τους µια ειδική
κατηγορία. Είναι εκπρόσωποι, εκλεγµένοι µε δηµοκρατικές διαδικασίες, των εργαζοµένων. Ο σεβασµός της δηµοκρατίας και ο
συνδικαλισµός είναι ένας από τους πυλώνες της δηµοκρατίας
µας. Και όταν γνωρίζει ότι στα πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια χρειάζεται να είναι και το µάτι και το αυτί του εργαζόµενου,
για να µην γίνονται αδικίες -στα δευτεροβάθµια είναι άλλο
πράγµα, στα πρωτοβάθµια όµως θα πρέπει να υπάρχουν-, δεν
µπορεί να απαξιώνεται αυτό. Αυτό µε τρόµαξε, γιατί, τελικά, δεν
έχετε πολιτική αλλεργία σε ό,τι δηµόσιο και κοινωνικό. Με συγχωρείτε, τώρα είναι και σε ό,τι δηµοκρατικό.
Η απάντηση κατά την πολιτική µας άποψη είναι µία: Οι εκλογές. Πρέπει ο λαός να δώσει τη λύση. Το νοµοσχέδιο αυτό θα
επιδεινώσει την κατάσταση και θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι και
αυτοί που είναι για να πάρουν τη σύνταξη, δεν έχουν να δουν
καµµία βελτίωση για αυτούς. Βελτίωση θα δουν στην τσέπη τους
ορισµένα στελέχη.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στη Θεσσαλονίκη δείχνετε ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στον κ. Αµανατίδη
χρωστούσα πέντε λεπτά εδώ και δύο χρόνια και εγώ έχω µάθει
να είµαι εντάξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία
διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κυρία
Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ο συµπαθής, κατά τα άλλα, συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Αµανατίδης αναφέρθηκε στην έν-
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σταση αντισυνταγµατικότητας και στο περίφηµο άρθρο 3, το
οποίο είχαµε την ευκαιρία σήµερα το πρωί να αναλύσουµε. Είπε,
επικαλούµενος την Επιστηµονική Υπηρεσία, ότι όλως εξαιρετικώς µπορεί να γίνει η πλήρωση των εν λόγω θέσεων µε στελέχη
προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα. Τουναντίον, λέει, στον
νόµο αυτές οι ειδικές προβλέψεις οι όλως εξαιρετικές και όλως
-ας το πούµε- ιδιαίτερες, τις οποίες δικαιολογεί η Ολοµέλεια και
αυτό -λέει η Επιστηµονική Επιτροπή- δύναται να γίνει. Αυτές, λοιπόν, οι ειδικές προϋποθέσεις, κύριε συνάδελφε, δεν µπορεί -το
είπαµε και το πρωί κατά την υποστήριξη της συνταγµατικότητας
της διάταξης- να περιγραφούν στο γενικό πλαίσιο του νόµου.
Στην εκάστοτε, λοιπόν, προκήρυξη, η οποία θα βγαίνει, αυτές οι
ανάγκες, οι ιδιαίτερες, που δικαιολογούνται…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθουµε στην
αντισυνταγµατικότητα;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να πάρουµε τον λόγο και εµείς, τότε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία συνάδελφε, µην
απαντάτε. Συνεχίστε, ολοκληρώστε. Μην κάνετε διάλογο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πήρα τον λόγο
σήµερα σεβόµενη τους συναδέλφους Βουλευτές που θέλουν να
µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε αυτό
που θέλετε να πείτε. Καταλήξτε κάπου.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θέλω να κάνω, λοιπόν, µία διευκρίνιση, η οποία, νοµίζω, είναι κρείσσονος σηµασίας για το νοµοσχέδιο.
Εποµένως, οι προκηρύξεις οι οποίες θα βγαίνουν για την πλήρωση των συγκεκριµένων θέσεων δύνανται να πληρούνται από
στελέχη του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό, να το πούµε ακόµα µία φορά,
δεν αφαιρεί το δικαίωµα από τους δηµοσίους υπαλλήλους, είτε
του ΕΦΚΑ είτε του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, να καταλάβουν
τις εν λόγω θέσεις.
Σε σχέση µε τα προσόντα που άκουσα και ξανάκουσα ότι είναι
το µίνιµουµ και ότι µε Lower θα πάµε να δώσουµε δυσθεώρητα
ποσά, τα προσόντα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το
µίνιµουµ, το κάτω όριο το οποίο περιγράφεται και φυσικά, ανάλογα µε την αρµοδιότητα την οποία θα κληθούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό.
Ειπώθηκε το πρωί.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ανάλογα µε την αρµοδιότητα και τη
θέση που θα κληθούν να καλύψουν, αυτά τα προσόντα, προφανώς, επί τα βελτίω θα περιγραφούν και θα απαιτηθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία, ο οποίος ανοίγει και τον τέταρτο κύκλο. Παρακαλώ
πολύ, ψυχραιµία από αριστερά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ορµώµενος από το µαοϊκό απόφθεγµα του Αλέξη Τσίπρα «αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν», ενδεχοµένως
πολλές φορές και τα πολιτικά µπουµπούκια του χώρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µου ήρθε ένα άλλο δόγµα, διαφορετικής πολιτικής προέλευσης. Ένα δόγµα του Ντενγκ Σιάο Πινγκ:
Άσπρη γάτα, µαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα; Σε ό,τι αφορά την καταβολή
συντάξεων δεν πιάνουµε ποντίκια. Οι φάκελοι έχουν πιάσει αράχνες. Εµείς, λοιπόν, εδώ ερχόµαστε να ξαραχνιάσουµε, να ξεχορταριάσουµε.
Ερχόµαστε να αρχίσουµε µια σοβαρή προσπάθεια µε όλα τα
εργαλεία και γιατί όχι και µε διευθυντές και µε γενικούς διευθυντές οι οποίοι έρχονται για να βοηθήσουν, για να µπορέσουµε να
δώσουµε τη σύνταξη στον κόσµο που τις περιµένει.
Άκουσα πριν τον καλό συνάδελφο τον κ. Αµµανατίδη να µιλάει
για συσπείρωση η οποία έχει επιτευχθεί και για λαϊκούς αγώνες
κ.λπ..
Κύριε Αµµανατίδη, σήµερα το πρωί είχα καθυστερήσει λίγο για
να έρθω στη Βουλή, τρεις και ο κούκος ήταν µπροστά στο
Υπουργείο Εργασίας. Δεν είχε και καµµία συσπείρωση. Εκατό µε
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εκατόν πενήντα άτοµα να ήταν. Δεν ένιωσα τη συσπείρωση. Μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος και ίσως να ήταν διακόσιοι. Πάντως εγώ δεν έχω δει τέτοια συσπείρωση και λαϊκή αντίδραση
ούτε και από το συνδικαλιστικό κίνηµα το οποίο συνήθως εσείς
επικαλείστε. Αδύναµο, λίγο, µίζερο ακόµα και για να αντιδράσει.
Επικαλείστε συνδικαλιστές οι οποίοι είναι ράθυµοι ακόµα και γι’
αυτό το οποίο πιστεύουν. Όπως κάποιοι είναι ράθυµοι και για να
πάνε να κάνουν την αυτονόητη δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους; Να δώσουν συντάξεις στον κόσµο.
Άκουσα και τον καλό συνάδελφο τον κ. Φίλη. Ξέρετε, κύριε
Φίλη, καθυστερήσεις εκτός από τις συντάξεις υπάρχουν και στις
πληρωµές εργαζοµένων στην «ΑΥΓΗ». Θέλω, λοιπόν, να πω ότι
καλό είναι λίγο να τα σκεφτόµαστε όλα. Να υπάρχει µια ολιστική
προσέγγιση.
Νοµοσχέδια, λοιπόν, σαν το σηµερινό για τον εκσυγχρονισµό
του ΕΦΚΑ αποτελούν ευκαιρίες. Είναι το αλατοπίπερο της πολιτικής. Πρέπει να τα επιζητούµε. Κι αυτό γιατί µπορούµε να µιλάµε
πολιτικά. Κι εδώ θα µιλήσουµε πολιτικά. Πρόκειται για την πολιτική την ίδια.
Παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις στις κοινοβουλευτικές
επιτροπές είδα µια πραγµατική πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση και έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσουµε όλα αυτά. Δεν
θα πω τώρα για τον κρατισµό, για τον σοσιαλισµό, για τον φιλελευθερισµό. Είδα ουσιαστικά δύο νοοτροπίες να χτυπιούνται. Η
µία είναι η «Δεν αλλάζω τίποτα» και δείχνω προς τα εσάς. Ξέρετε
τι µου θυµίσατε; Αυτό το περίφηµο άσµα του Ρασούλη «Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια µένουν». Αυτό θέλετε. Πείτε µου
µία πρόταση που ακούσαµε από την πλευρά σας. Καταγγελία,
µιζέρια, να µην υπάρχουν µπόνους, να µην υπάρχουν συζητήσεις
γύρω από τις ευθύνες όσων βγάζουν συντάξεις, να µην µπουν
γενικοί διευθυντές, να µην πληρώνονται. Πείτε µια πρόταση,
έστω µία για να τη συζητήσουµε. «Όλα τριγύρω αλλάζουνε και
όλα τα ίδια µένουν» αυτό ήταν η πρότασή σας.
Και είδαµε και µια άλλη, µια διαφορετική προσέγγιση, µια προσέγγιση για να υπάρξουν εργαλεία. Εµείς είµαστε µε τους πολλούς και πρέπει να το καταλάβετε. Οι πολλοί, η µεγάλη
πλειοψηφία είναι µαζί µας και αυτό φαίνεται κάθε µέρα. Εσείς είσαστε µε τους λίγους. Ξέρετε µε ποιους είσαστε; Με τις «ιερές
αγελάδες», µε τους βούδες οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα για να λυθεί το πρόβληµα των συνταξιούχων.
Πείτε µου ποια πρόταση κάνατε εσείς για να πάρουν οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους επιτέλους για να µπορέσουν να προχωρήσουν; Εσείς το µόνο που κάνετε είναι να εξοφλείτε τα
ανεξόφλητα -αυτή τη στιγµή αυτό κάνετε- και τα συνδικαλιστικά
γραµµάτια. Εµείς εδώ ερχόµαστε και καταθέτουµε µια µεταρρύθµιση ολοκληρωµένη, δοµηµένη, µε στρατηγική, µε πρόταση.
Ποια ήταν η πρότασή σας;
Ο ΕΦΚΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να το καταλάβουµε και να
γίνει σαφές, ή θα αλλάξει ή δεν θα υπάρξει. Εάν δεν αλλάξει,
πραγµατικά δεν θα µπορέσουµε να βρούµε λύση γι’ αυτούς τους
καταταλαιπωρηµένους συµπολίτες µας. Μιλάτε καθηµερινά στις
περιφέρειές σας µε κόσµο, αυτή την αγωνία στο βλέµµα δεν την
βλέπετε, για να πάρουν επιτέλους συντάξεις. Πώς θα γίνει µε το
«όχι, όχι, όχι»; Ε, λοιπόν, εµείς λέµε «ναι, ναι, ναι» για να πάρουν
τις συντάξεις τους οι άνθρωποι.
Ακούσαµε µίζερες και απαρχαιωµένες αντιλήψεις γύρω από
τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές. Όσοι εργάζονται
σε αυτή τη χώρα και όσοι αναλαµβάνουν ευθύνη ναι, πρέπει να
αµείβονται. Τι αντίληψη είναι αυτή η ισοπεδωτική; Μια αντίληψη
η οποία είναι παρωχηµένη και έχει καταδικαστεί από την ίδια την
ιστορία. Θα βάλεις κάποιους ανθρώπους να πάρουν ευθύνη, να
βοηθήσουν να επιταχυνθεί το έργο και αυτούς τους ανθρώπους
πώς θα τους αµείψεις; Πώς θα τους προσεγγίσεις; Πώς θα γίνει
αυτή η δουλειά; Με τα πριµ.
Επίσης, είστε ικανοποιηµένοι από την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ που λιµνάζει; Τι κάνατε επί των ηµερών σας; Να
θέσω και εγώ ένα ερώτηµα: Τι κάνατε επί των ηµερών σας; Είναι
σωστό µια τέτοια περιουσία να λιµνάζει; Απέτυχαν αυτές οι συνταγές. Γιατί δεν το βλέπετε;
Δεν επιθυµείτε, επίσης, τη λογοδοσία. Παίζετε µε τα χαµηλά
συνδικαλιστικά ένστικτα συνέχεια. Δεν κοιτάζετε τη µεγάλη ει-
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κόνα. Μιλάµε για ένα νέο πλαίσιο προµηθειών. Το είπαν και πριν
οι συνάδελφοι. Είναι δυνατόν να βγαίνουν στη ρούγα εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ για να ζητούν να τους δώσει κάποιος λίγο χαρτί
Α4 για να κάνουν τη δουλειά τους; Δεν ντρεπόµαστε; Είναι κράτος αυτό; Είναι ξεφτίλα, δεν είναι κράτος αυτό! Και δεν άκουσα
µία πρόταση από την πλευρά σας για το τι θα κάνουµε µε τις
προµήθειες. Αλήθεια που είναι η πρότασή σας; Είστε το «Όχι στα
πάντα».
Επίσης είστε φανατικοί και στα προφανή θετικά. Γιατί; Για
ποιον λόγο; Αποµακρύνεστε από την κοινή λογική, αποµακρύνεστε από τον συνταξιούχο. Ο συνταξιούχος σήµερα σας κρίνει,
όπως κρίνει και εµάς. Όµως, πιστέψτε µε, συνταξιούχος κρέµεται
σήµερα από τα χείλη όλων µας γιατί θέλει λύση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει και θέλει λύση και λύση δεν του δίνετε.
Για παράδειγµα, στην κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
από το κράτος για τις επιχειρήσεις που έµειναν κλειστές λόγω
της χιονοκαταιγίδας, γιατί είσαστε αρνητικοί; Είναι κάτι κακό;
Στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισµένους µε διπλή
ιδιότητα που διευκολύνει µια σειρά κλάδων -γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς-, γιατί είστε αρνητικοί; Στη ρύθµιση για δέκα
επιπλέον ηµέρες µετ’ αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια
νοσήµατα; Αυτή είναι η ευαισθησία σας; Λέτε «Όχι, όχι, όχι».
Λοιπόν, εµείς λέµε «Ναι, ναι, ναι» σε αυτή τη µεταρρύθµιση.
Θα υπερψηφίσουν ένα νοµοσχέδιο επιτάχυνσης και προόδου,
ένα νοµοσχέδιο εύρεσης λύσης, ένα νοµοσχέδιο που δεν θα δηµιουργεί σε κάθε λύση που υπάρχει και ένα πρόβληµα, αλλά θα
δίνει λύσεις σε προβλήµατα τα οποία έρχονται εδώ και πάρα
πολύ καιρό κι έχουν τη βάση τους στον χρόνο. Λέµε, λοιπόν, ναι
στο ναι και όχι για να πούµε όχι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Νεοκλής Κρητικός από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Μαρκόπουλε, η Κυβέρνησή σας απέτυχε και στην απονοµή των συντάξεων. Οι αριθµοί είναι αδυσώπητοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες συντάξεις το 2015 και
παρέδωσε το 2019 εκατόν επτά χιλιάδες. Πόσες είναι σήµερα
στο σύνολο οι εκκρεµείς συντάξεις; Ξέρετε; Είναι τριακόσιες σαράντα χιλιάδες. Είναι αδυσώπητοι και δείχνουν ακριβώς το ποιος
πιάνει αράχνη και τι κάνει ακριβώς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας για τον ΕΦΚΑ γίνεται στη βαριά σκιά
της πολυεπίπεδης οικονοµικής κρίσης που σοβεί στη χώρα µας
την ώρα που ακόµη και η κατάσταση στον υγειονοµικό τοµέα
είναι ιδιαίτερα προβληµατική, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις
χειρότερες θέσεις παγκοσµίως στους σχετικούς δείκτες.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την αύξηση ρεκόρ του πληθωρισµού κατά 6,2% τον προηγούµενο µήνα αποτελούν απτή
απόδειξη ότι η Κυβέρνηση ούτε µπορεί ούτε θέλει να προστατέψει τα νοικοκυριά και τα εισοδήµατα των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων.
Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των
Υπουργών περί παροδικής, ήπιας και ελεγχόµενης κρίσης που
θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί όπως έλεγαν µόλις πριν τρειςτέσσερις µήνες µε µερικά ευρώ ενίσχυσης στο λογαριασµό ρεύµατος. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαψεύδονται. Ωστόσο οι
συνέπειες της ιδεοληψίας και των εµµονών τους προκαλούν καταστρεπτικά αποτελέσµατα στους πολίτες της χώρας, οι οποίοι
βλέπουν τα εισοδήµατά τους να εξανεµίζονται.
Η αλµατώδης άνοδος των τιµών σε βασικά είδη επηρεάζει σε
µεγαλύτερο βαθµό τους οικονοµικά ασθενέστερους, καθώς κατακρηµνίζει µεγαλύτερο ποσοστό των εισοδηµάτων τους το
οποίο αναλώνεται κυρίως σε στέγαση, τρόφιµα, θέρµανση και
καύσιµα. Υπενθυµίζω ότι τα στοιχεία για την απώλεια αγοραστικής δύναµης τον Δεκέµβριο έδειχναν ότι όσοι λαµβάνουν τη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

µέση αµοιβή έχασαν 6,9%, οι εργαζόµενοι µε το βασικό µισθό
10,4% και οι ηµιαπασχολούµενοι 13,7%.
Ας αναλογιστούµε τι θα συµβαίνει για τον Ιανουάριο, µε ακόµη
µεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης. Και ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη των εισοδηµάτων και η Ελλάδα είναι πρώτη στην
τιµή του ρεύµατος στην Ευρώπη, µε την οικονοµική διαχείριση της
Νέας Δηµοκρατίας δεν έχουµε κερδίσει ούτε σε αξιοπιστία και σε
αντιµετώπιση από τις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα τα οµόλογα
πιέζονται µε µεγάλη αύξηση των αποδόσεων, γεγονός που προεξοφλεί νέους κλυδωνισµούς στην ελληνική οικονοµία.
Συµπερασµατικά, οι πολίτες και η χώρα για µια ακόµη φορά
επί των ηµερών σας υφίστανται τα επίχειρα της ιδεοληψίας σας
περί µη παρέµβασης και στήριξης των εισοδηµάτων, όπως και
των εµµονών σας ότι το δηµόσιο είναι εξ ορισµού προβληµατικό.
Πού είναι χρήσιµο το δηµόσιο για εσάς; Όχι προφανώς για τον
αναδιανεµητικό, συµπεριληπτικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα που
προωθεί ούτε στις κοινωνικές πολιτικές που επεξεργάζεται και
υλοποιεί. Το δηµόσιο για εσάς είναι χρήσιµο αφ’ ενός όταν είναι
πεδίο εφαρµογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σας και αφ’
ετέρου ως λάφυρο για τους φίλα προσκείµενους ιδιώτες που
είναι είτε υψηλά αµειβόµενοι από αυτό είτε προµηθευτές µέσω
απευθείας αναθέσεων.
Το βλέπουµε και στο σηµερινό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο
αντισυνταγµατικό, αντιθεσµικό, αναποτελεσµατικό, όπου προχωράτε για πρώτη φορά στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ και την παράκαµψη της υφιστάµενης δηµόσιας διοίκησης
σε τόσο νευραλγικές θέσεις µε αµοιβές για τους νεοπροσλαµβανόµενους ιδιώτες, που θα ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες
ευρώ.
Έχουµε επίσης, την ανεξέλεγκτη πρόσληψη ηµετέρων µε παχυλούς µισθούς σε διευθυντικές θέσεις, την ίδια ώρα που αποσπώνται σηµαντικές υπηρεσίες από την κεντρική δοµή του
ΕΦΚΑ. Προβλέπεται µεγάλη αύξηση των µετακλητών.
Επίσης, έχουµε την κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης
µε τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας πειθαρχικού ελέγχου και τη
µετακύλιση των ευθυνών της διοίκησης του ΕΦΚΑ για τις απονοµές των συντάξεων στους υπαλλήλους. Τη θεσµοθέτηση της
κατά παρέκκλιση σύναψης προµηθειών, γεγονός που εγείρει
πλείστα ερωτηµατικά για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του οργανισµού. Και τέλος το µεγάλο ξεπούληµα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ που κοστολογείται πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ, µέσω της σύστασης µονοπρόσωπης εταιρείας ειδικού
σκοπού, η οποία θα αποφασίζει ανεξέλεγκτα για πωλήσεις, τµήµατα, ανταλλαγές κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θεσµικοί συνοµιλητές που
κλήθηκαν στις επιτροπές ανέδειξαν τα αδιέξοδα του νοµοσχεδίου. Ακόµα και οι φιλικοί σας συνοµιλητές, οι προσκεκληµένοι
της πλειοψηφίας επισήµαναν την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στο νοµοσχέδιο. Ωστόσο, όσες και όσοι προέρχονται από
τον χώρο των εργαζοµένων και των παραγωγικών τάξεων ήταν
λάβροι για το νοµοσχέδιο αυτό.
Ακούσαµε ότι είναι πρωτόγνωρο, αντισυνταγµατικό, ότι παρακάµπτει τον ΑΣΕΠ, ακόµη ότι επανερχόµαστε σε εποχές που οδήγησαν στην πλατεία Κλαυθµώνος και την πλήρη κοµµατικοποίηση του κράτους. Επισηµάνθηκε επίσης, ότι το βασικό πρόβληµα για τη γρήγορη απονοµή των συντάξεων έγκειται στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και τη µη ολοκλήρωση του
λογισµικού συστήµατος. Προβλήµατα για τα οποία δεν ακούσαµε καµµία ουσιαστική πρόταση από την Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Η πρώτη πράξη του δράµατος για την κοινωνική ασφάλιση ήταν το αντεργατικό νοµοσχέδιο
και έπειτα ο νόµος για την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης
στα ιδιωτικά συµφέροντα. Ο σηµερινός Υπουργός Εργασίας
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος γι’ αυτήν τη δουλειά. Το γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, ειδικά εµείς στη δυτική Μακεδονία µε τον
ξαφνικό θάνατο που επέφερε µε την προώθηση της βίαιης και
πρόχειρης απολιγνιτοποίησης που καταδικάζει την περιοχή και
τους πολίτες σε µαρασµό και οπισθοδρόµηση.
Εµείς από το ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία δεσµευόµαστε
ότι θα καταργήσουµε τις απαράδεκτες διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα επιταχύνουµε τις διαδικασίες για ένα σύγχρονο και απο-
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τελεσµατικό ΕΦΚΑ και θα κάνουµε τα πάντα για την υπεράσπιση
και την αποκατάσταση ενός δηµόσιου αναδιανεµητικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, γιατί η ανταµοιβή και η αξιοπρέπεια
των πολιτών και των εργαζοµένων για εµάς είναι αδιαπραγµάτευτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Βέττα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Νεοκλής Κρητικός.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείζον πρόβληµα της Ελλάδας µας είναι το δηµογραφικό και γι’ αυτό θα
πρέπει να συζητήσουµε, γιατί αν το είχαµε λύσει και αυτό, δεν
θα µιλάγαµε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Βουλευτής που να πιστεύει ότι όλα λειτουργούν σωστά στον ΕΦΚΑ και ότι οι συντάξεις εκδίδονται στον χρόνο και µε τρόπο που αποτελεί µια
ευχάριστη εµπειρία για τους συµπολίτες µας.
Προσωπικά στο γραφείο µου τα παράπονα για επίσπευση είναι
ατελείωτα και αποτελεί κοινή παραδοχή ότι υπάρχει πρόβληµα
δοµικό, χρονίζον και δυσεπίλυτο.
Ακούµε εδώ βαριές κουβέντες µε στόµφο. Για ποιον λόγο
όµως;
Στις επιτροπές που προηγήθηκαν άκουσα να λέγεται, για τα
προβλήµατα µε την καθυστέρηση απονοµής των συντάξεων,
«δεν έχουν καµµία ευθύνη οι εργαζόµενοι, αλλά στο ότι ποτέ το
Υπουργείο δεν µερίµνησε για να ολοκληρωθεί η αναβάθµιση του
λογισµικού συστήµατος». Σέβοµαι απόλυτα τον αγώνα και τον
κόπο των εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις µια χαρά λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα. Απλά
άνευ λόγου υποθέσεις εκκρεµών συντάξεων δεν προχωρούσαν.
Το µόνο που δέχοµαι προσωπικά, διότι έχω ασχοληθεί ατελείωτες ώρες από την πρώτη στιγµή που εκλέχτηκα είναι η υποστελέχωση σε ορισµένες υπηρεσίες. Πρόβληµα το οποίο λύνουµε
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, σηµαντική τοµή είναι η αξιοποίηση των ακινήτων του
οργανισµού µέσω της νέας εταιρείας που δηµιουργείται. Για την
απόφαση αυτή στις επιτροπές που προηγήθηκαν η οµοσπονδία
των εργαζοµένων του ΕΦΚΑ εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της
στη δηµιουργία Α.Ε. µονοπρόσωπης εταιρείας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τονίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση
µε τη χρηστή διαχείριση.
Ποια είναι η αντιπρόταση; Ποια θα ήταν η χρηστή διαχείριση;
Η έντιµη, η ηθική. Ποια θα ήταν; Ή µήπως είναι καλύτερο να ρηµάζει η περιουσία του ΕΦΚΑ, να παραµένει αναξιοποίητη, να µην
αποδίδει κέρδος στον οργανισµό για να µην προσβληθούν οι αγκυλώσεις της αριστερής ουτοπίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές έχουν έναν κοινό παρανοµαστή ο οποίος είναι το συµφέρον των συµπολιτών µας. Με
τις σηµαντικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θέλουµε να κάνουµε
εύκολη τη ζωή των συµπολιτών µας, να αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία, να υπάρχει λογοδοσία. Άκουσα τις οµιλίες των
συναδέλφων της Αντιπολίτευσης να λένε τι κάναµε δυόµισι χρόνια κατά τα οποία βρισκόµαστε στη διακυβέρνηση της χώρας.
Θυµίζω συνοπτικά: καταργήσαµε τις θηλιές από τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αποσυνδέσαµε το εισόδηµα από τις εισφορές, µειώσαµε φόρους και εισφορές, θεσπίσαµε περισσότερες
άδειες, καταργήσαµε την εισφορά αλληλεγγύης, µειώσαµε τις
ασφαλιστικές εισφορές, αυξήσαµε τον κατώτατο µισθό, ψηφίσαµε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και συνεχίζουµε µε το να καταργούµε την προεγγραφή µη µισθωτών στον ΕΦΚΑ µε την
έναρξη της δραστηριότητάς τους, δίνουµε τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα
που διευκολύνει γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς, χορηγούµε
ασφαλιστική ενηµερότητα για οφειλές κάτω από 100 ευρώ στον
ΕΦΚΑ, µια ρύθµιση κοινής λογικής που αφορά εκατόν τριάντα χιλιάδες συµπολίτες µας, αλλά δεν θέσπισε καµµία κυβέρνηση έως
σήµερα. Ρυθµίζουµε δέκα επιπλέον ηµέρες άδειας µετ’ αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια νοσήµατα.
Αυτά είναι µέτρα µε πραγµατικό κοινωνικό πρόσηµο και αποτύπωµα.
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Τέλος ας το αναφέρω και αυτό. Άκουσα να γίνεται συνεχής
λόγος για τις τριετίες. Κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση φωνάζει καθώς εξαρχής είχαµε παρέµβει στο
Συµβούλιο Επικρατείας υπέρ της επίδικης εγκυκλίου, τασσόµενοι
εναντίον της προσφυγής των εργοδοτικών ενώσεων.
Η θέση µας είναι ξεκάθαρη, αλλά αυτή η πρακτική της διαστρέβλωσης είναι βαθιά ριζωµένη. Βέβαια, την αντιµετωπίζουµε,
πρώτον, µε χαµόγελο, δεύτερον, στην πράξη µε προσέλκυση
επενδύσεων και µε την προοπτική δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τρίτον, µε τον τριπλασιασµό του ρυθµού των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ για νέες δουλειές και τέλος, µε τη νέα
ουσιαστική αύξηση του κατώτατου µισθού από την 1η Μαΐου.
Η Κυβέρνησή µας έχει αποφασίσει να αλλάξει την Ελλάδα δοµικά, ουσιαστικά και προοδευτικά. Η πρόοδος συµπορεύεται µε
την εξέλιξη και η εξέλιξη είναι εδώ και τη ζούµε. Περνάµε µέσα
από παγκόσµιες κρίσεις σε µια νέα εποχή για την Ελλάδα, σε ένα
καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες, για τους νέους και για
τις νέες, για τα παιδιά µας. Ας αφήσουµε στην άκρη τη µιζέρια,
κυρίες και κύριοι!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κρητικό και για την οικονοµία του χρόνου, γιατί βαδίζουµε για άγρια µεσάνυχτα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ανδρέας Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τονίσει
επανειληµµένα και είναι κοινά αποδεκτό ότι η περίοδος της πανδηµίας ανέδειξε την αναγκαιότητα ενός ισχυρού και δυναµικά
εξελισσόµενο δηµόσιου τοµέα ως του µόνου αποτελεσµατικού
µέσου διαχείρισης των κρίσεων, είτε πρόκειται για ένα ισχυρό
εθνικό σύστηµα υγείας ικανό να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
υγειονοµικές ανάγκες της εποχής µας είτε για ένα Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας έτοιµο απέναντι στις ραγδαίες κλιµατολογικές αλλαγές, είτε για ένα στιβαρό σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και πρόνοιας. Εν τούτοις, το κοινωνικό κράτος ήταν
ο πρώτος και πιο βαριά χτυπηµένος τοµέας διακυβέρνησης από
τα µνηµόνια και εξακολουθεί να δέχεται πλήγµατα χωρίς να λύνονται τα πραγµατικά προβλήµατα, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται ακόµα µεγαλύτερα.
Ειδικότερα, µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση αποφασίζει στοχευµένα να βάλει χέρι στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους αλλάζοντας σηµαντικούς τοµείς της λειτουργίας του, της
αυτονοµίας του και της ανεξαρτησίας του µε τρόπο που εγείρει
σοβαρά ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Και αυτό επιλέγει να
το πράξει όχι µετά από διαβούλευση µε την κοινωνία και τους
κοινωνικούς φορείς, αλλά αυθαίρετα, αντιδηµοκρατικά χωρίς πολιτική και κοινωνική νοµιµοποίηση από τα κοινοβουλευτικά
έδρανα. Μήπως φοβάστε ότι µία ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση θα ξυπνήσει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας και θα
αποκαλυφθούν τα σχέδιά σας για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση
του ΕΦΚΑ;
Είναι αλήθεια ότι ο χώρος της κοινωνικής ασφάλισης αντιµετωπίζει σοβαρή υποβάθµιση τα τελευταία χρόνια. Θυµίζω τον
πρόχειρο αυτοσχεδιασµό της ενοποίησης των ταµείων το 2016
χωρίς οργανόγραµµα και λειτουργική ενοποίηση, την αποψίλωση
των υπηρεσιών έκδοσης συντάξεων από προσωπικό -από τους
είκοσι χιλιάδες που ήταν το 2016, έχουν αποµείνει µόνο επτάµισι
χιλιάδες-, την εγκατάλειψη σε ακατάλληλα κτήρια και την τεχνολογική υποβάθµιση των υπηρεσιών του που έχουν προκαλέσει
µεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων. Θυµίζω,
επίσης, ότι σύµφωνα µε τις υποσχέσεις της Κυβέρνησής σας,
µέσα σε έναν χρόνο από την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας οι συντάξεις θα έβγαιναν µε ένα πάτηµα ενός κουµπιού.
Σε κάθε ευνοµούµενη και συγκροτηµένη πολιτεία η απάντηση
θα αναζητούνταν στον διάλογο µε τους κοινωνικούς φορείς, στον
σχεδιασµό και την εκπόνηση ενός συνολικού οδικού χάρτη µε
στοχευµένα µέτρα για την ταχεία ολοκλήρωση των ενιαίων κανονισµών διασφάλισης παροχών, στην πλήρη µηχανογράφηση
και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, στην άµεση αντικατάσταση του παρωχηµένου τεχνολογικού εξοπλισµού, στις
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προσλήψεις µόνιµου προσωπικού υψηλών προσόντων, την ώρα
που η ανεργία στους νέους έχει εκτοξευτεί και στην αποκατάσταση της εργασιακής γαλήνης που έχει διασαλευθεί από δικά
σας ατοπήµατα.
Αντί, λοιπόν, αυτής της υπεύθυνης πολιτικής στάσης, εσείς
επιλέγετε να κάνετε πειραµατισµούς, όπως είναι η κατάργηση
της επικουρικής ασφάλισης, η σύσταση του ταµείου επικουρικής
ασφάλισης µε την υποχρεωτική ασφάλιση των νέων ασφαλισµένων, η ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΦΚΑ µε τα
πενιχρά αποτελέσµατα και η πιστοποίηση ιδιωτών για την έκδοση
συντάξεων που ελάχιστα προσέφερε στην επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων.
Και ενώ απαξιώνετε και στοχοποιείτε συστηµατικά τους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ σκηνοθετώντας επικοινωνιακά σόου στην τηλεόραση και δείχνοντάς τους ως υπαίτιους των καθυστερήσεων
και της λειτουργικής υποβάθµισης του φορέα, την ίδια ώρα διώχνετε τους πεντακόσιους συµβασιούχους που τον στελέχωναν
και καταργείτε τους ανταποκριτές του ΟΓΑ, απόφαση που δεν
έχει καµµία λογική και αναµένεται να προκαλέσει πολύ µεγάλη
ταλαιπωρία και οικονοµική επιβάρυνση στους πολίτες της επαρχίας και µεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών τους υποθέσεων, µε αποτέλεσµα η εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων συνταξιούχων κατοίκων αποµακρυσµένων περιοχών να καταστεί από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.
Μέσα σε αυτό το γενικότερο αλαλούµ, λοιπόν, που έχετε προκαλέσει φέρνετε το παρόν σχέδιο νόµου που στην ουσία συνιστά
ασφαλιστική απορρύθµιση και όχι µεταρρύθµιση, αφού, πρώτον,
φέρνετε σε διευθυντικές θέσεις «golden boys» από την ελεύθερη
αγορά µε παχυλούς µισθούς µετατρέποντας τον δηµόσιο φορέα
του ΕΦΚΑ σε ανώνυµη εταιρεία και δηµιουργώντας υπαλλήλους
δύο ταχυτήτων. Από τη µία, θα είναι οι έµπειροι υπάλληλοι που
έχουν προαχθεί µετά από χρόνια εργασίας και γνωρίζουν το αντικείµενο και οι οποίοι θα αµείβονται µε µισθούς δηµοσίου και
από την άλλη, τα «δικά σας» παιδιά που χωρίς εξειδικευµένα προσόντα και χωρίς γνώση της κοινωνικής ασφάλισης, που µε Lower
και µε ένα οποιοδήποτε πτυχίο θα απολαµβάνουν προκλητικές
για το δηµόσιο αµοιβές µε τα µάτια στραµµένα πάντα στην ιδιωτική αγορά.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν µπορεί να προσφέρετε τέτοιους
µισθούς σε στελέχη δικής σας επιλογής τη στιγµή που έχετε
αφήσει τους γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας που αγωνίζονται µέσα στην πανδηµία µε µισθούς πείνας, αρνούµενοι να
κάνετε οποιαδήποτε αύξηση. Για ορισµένους υπάρχουν λεφτά,
ενώ για άλλους δεν υπάρχουν. Τι έχετε να πείτε στους νοσηλευτές και στο λοιπό υγειονοµικό προσωπικό που σας ζητούν τόσο
καιρό να τους εντάξετε στα βαρέα και ανθυγιεινά; Όµως, εσείς
τους αφήνετε προκλητικά.
Δεύτερον, δηµιουργείτε µία µονάδα εσωτερικού ελέγχου αντικαθιστώντας το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων
και επιστρέφοντας τον δηµόσιο τοµέα σε εποχές περασµένων
δεκαετιών.
Τρίτον, καθιερώνετε οριστικά τις κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων προµήθειες διαχειριζόµενοι τα οικονοµικά του
φορέα χωρίς λογοδοσία, χωρίς έλεγχο και χωρίς δηµοσιονοµική
ευσυνειδησία. Όµως, όταν θα εκτροχιαστούν και εδώ οι δαπάνες,
θα αναζητάτε ευθύνες και θα βρείτε αφορµή να µειώσετε ακόµα
το κοινωνικό κράτος.
Τέλος, βάζετε χέρι στην περιουσία του ΕΦΚΑ δηµιουργώντας
µια ανώνυµη εταιρεία στα δικά σας µέτρα µε σκοπό τη δήθεν
αξιοποίηση, ενώ υπάρχει η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του φορέα, η οποία απέφερε κέρδη 5,5 εκατοµµυρίων
ευρώ από τη λειτουργία της, παρά τις τροµερές ελλείψεις σε
υποδοµές, εξοπλισµό, ψηφιοποίηση και προσωπικό.
Είναι προφανές ότι η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης που
συντελείται µε το παρόν σχέδιο νόµου πρέπει να αποφευχθεί
πάση θυσία. Εισάγει την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ από το παράθυρο µε επιχειρήµατα που δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Ετοιµάζεστε να προβείτε και στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, αλλά να
ξέρετε ότι η κοινωνία σας έχει πάρει χαµπάρι. Να είστε σίγουροι
ότι θα υπάρξουν αποδοκιµασίες, γιατί η κοινωνία έχει διαπιστώσει από πρώτο χέρι και το τι συνέβη στην Αττική Οδό, αλλά και
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την αποτυχία σας µε τους ιδιώτες που προσλάβατε για να εκδώσουν τις συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, η κοινωνία διερωτάται το εξής:
Δεν έχουν χορτάσει τα ιδιωτικά συµφέροντα από χρήµα που
αφειδώς µοιράστηκε µέσα στην πανδηµία; Δεν είναι αρκετά τα
κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης για να χορτάσουν τη βουλιµία
τους, αλλά έχουν βάλει στο µάτι και τα ασηµικά του κοινωνικού
κράτους; Η κοινωνική ασφάλιση δεν µπορεί να είναι έρµαιο πελατειακών σχέσεων, αδιαφάνειας και κακής διαχείρισης. Δεν
αφορά δικά σας χρήµατα, αλλά εισφορές εκατοµµυρίων ασφαλισµένων και έχετε χρέος να τα διαχειρίζεστε µε σωφροσύνη
υπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον
Το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, έχει συµβάλει καθοριστικά στη
δηµιουργία κοινωνικού κράτους από τη δεκαετία του ‘80 και
µετά. Για εµάς συνιστά προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας.
Εσείς δυστυχώς, το αντιµετωπίζετε µε όρους ελεύθερης αγοράς και µόνο. Ως εκ τούτου, η οπτική µας γωνία είναι τελείως
διαφορετική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Διονύσιος Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σκεπτόµενος τις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης όλο αυτό το διάστηµα που συζητείται
το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, καταλήγω µόνο
σε ένα συµπέρασµα: Η πολιτική αµηχανία του ΣΥΡΙΖΑ µπροστά
στο έργο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχει λάβει πια
υπαρξιακό χαρακτήρα για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Διότι
σε µια Ελλάδα που αλλάζει, σε µια Ελλάδα που εκσυγχρονίζεται
και µεταρρυθµίζεται, που αφήνει πίσω τις παθογένειες που µας
οδήγησαν στην οικονοµική κρίση του 2010, που δεν λυγίζει ούτε
εκτροχιάζεται µπροστά στις εξωγενείς κρίσεις, αποδεικνύει ότι
το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πια αντικείµενο.
Είναι φανερό ότι προτιµάτε την αναταραχή από την πρόοδο,
ότι προτιµάτε τις κρίσεις από τις µεταρρυθµίσεις. Και για µια
ακόµα φορά το επιβεβαιώνετε µε τη στάση σας απέναντι σε µια
νέα και αναγκαία µεταρρύθµιση. Σκεφθείτε λίγο µε τι διαφωνείτε
και θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι έχω δίκιο. Διαφωνείτε µε την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας; Διαφωνείτε µε τη µείωση της
ταλαιπωρίας των πολιτών; Διαφωνείτε µε την αύξηση της ποιότητας των παροχών στους ασφαλισµένους και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους; Διαφωνείτε µε την αποτελεσµατικότερη διοίκηση
του ΕΦΚΑ; Διαφωνείτε µε την επιβράβευση της αποδοτικότητας;
Διαφωνείτε µε την απλοποίηση του συστήµατος προµηθειών;
Διαφωνείτε µε την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του ΕΦΚΑ; Διαφωνείτε γενικώς µε την εξέλιξη, µένοντας πιστοί
οπαδοί της οπισθοδρόµησης; Αυτό στο τέλος-τέλος είναι δικό
σας πρόβληµα. Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιµο και οι πολίτες
αξίζουν µια καλύτερη Ελλάδα, έναν αποδοτικότερο δηµόσιο
τοµέα, µια πιο ευέλικτη κρατική διοίκηση. Με λίγα λόγια, αξίζουν
δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες να είναι στην υπηρεσία του πολίτη
και όχι για την ταλαιπωρία του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χωρά αµφιβολία ότι ο ΕΦΚΑ
αποτελεί τον πιο προβληµατικό οργανισµό στη χώρα µας. Τα ήδη
προβληµατικά ασφαλιστικά ταµεία, ενοποιήθηκαν πρόχειρα και
βιαστικά από την προηγούµενη κυβέρνηση, σε έναν οργανισµό
χωρίς δοµή, χωρίς συγκεκριµένο οργανόγραµµα και µε πολλά
προβλήµατα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ –προσέξτε- ένα εκατοµµύριο
πενήντα εννέα χιλιάδες ασφαλιστικές εκκρεµότητες. Στην ουσία
µιλάµε για έναν οργανισµό που µετέτρεπε τις ασφαλιστικές υποθέσεις των πολιτών µε το κράτος σε ένα ταξίδι ταλαιπωρίας και
καθυστερήσεων. Όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί αυτές τις
µέρες, ο ΕΦΚΑ από µόνος του συγκεντρώνει σχεδόν τα µισά πα-
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ράπονα των πολιτών τα οποία κατατίθενται στον Συνήγορο του
Πολίτη. Πραγµατικά χρειαζόµαστε κάτι άλλο περισσότερο από
αυτό το στοιχείο για να συµφωνήσουµε ότι υπάρχει άµεση
ανάγκη νοµοθετικής παρέµβασης για τον εκσυγχρονισµό του οργανισµού;
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία λέµε πως όχι δεν χρειαζόµαστε. Γι’
αυτό και στηρίζουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία της ηγεσίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία,
µετά τη θέσπιση της προκαταβολής εθνικής σύνταξης για όσους
περίµεναν για µήνες ή για χρόνια για τη σύνταξη, µετά την εισαγωγή των πιστοποιηµένων δικηγόρων και λογιστών για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων, µετά την έναρξη της
λειτουργίας του νέου αριθµού εξυπηρέτησης πολίτη, το 1555 για
τον τερµατισµό του φαινοµένου των κατεβασµένων τηλεφώνων,
µετά τη συγχώνευση των τοπικών υποκαταστηµάτων και τη δηµιουργία νέων τοπικών διευθύνσεων µε ενιαία κέντρα απονοµής
συντάξεων, έρχεται να εισάγει και να προσθέσει ρυθµίσεις που
εισάγουν βαθιές, οργανωτικές και διοικητικές τοµές, µε στόχο
τη δηµιουργία ενός οργανισµού πιο ευέλικτου, αποτελεσµατικότερου και µε ταχύτητα στη λήψη και την εφαρµογή σωστών αποφάσεων. Πρόκειται για βήµατα που θα ολοκληρώσουν τη µεγάλη
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ και θα συµβάλουν
στην οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος των εκκρεµών
συντάξεων, οικοδοµώντας µια νέα σχέση εµπιστοσύνης αλλά και
συνεργασίας της κοινωνίας και του οργανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να σταθώ σε δυο ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
στις οποίες αποκρυσταλλώνεται από τη µια η άποψη που έχουµε
για το πώς πρέπει να λειτουργεί το πραγµατικό κοινωνικό κράτος
και πώς πρέπει να ασκείται η κοινωνική πολιτική και από την άλλη
η θεώρησή µας ότι το δηµόσιο πρέπει να λύνει προβλήµατα και
όχι να δηµιουργεί.
Αναφέροµαι στη ρύθµιση που προβλέπει άδεια δέκα ηµερών
µετ’ αποδοχών στους γονείς για σπάνια νοσήµατα παιδιών. Πρόκειται για µια άδεια που έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και δίνεται
επιπλέον της άδειας νόσησης τέκνου και της άδειας φροντιστή.
Όπως έχει πει και ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης οι γονείς αυτών
των παιδιών καταβάλλουν µια ηρωική προσπάθεια και είναι χρέος
της πολιτείας να τους παρέχει τις διευκολύνσεις, συµβάλλοντας
και η ίδια µε τον όποιο τρόπο µπορεί στον αγώνα τους.
Η δεύτερη περίπτωση στην οποία αναφέροµαι είναι η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας ακόµα και µε οφειλές έως 100
ευρώ. Πρόκειται για µια ρύθµιση κοινής λογικής που πραγµατικά
θα τερµατίσει την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισµένων οι οποίοι
βρίσκονται κάποια στιγµή της ζωής τους µπροστά στο φαινόµενο
αδυναµίας λήψης ενηµερότητας όχι γιατί είναι πραγµατικοί οφειλέτες, αλλά επειδή υπάρχει µια ξεχασµένη µικρο-οφειλή, που
µπορεί και για κάποια λεπτά του ευρώ να ταλαιπωρούνται φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια γενική παρατήρηση. Στη Νέα
Δηµοκρατία αντιλαµβανόµαστε τον ρόλο της διακυβέρνησης ως
λειτούργηµα που υπηρετεί τον πολίτη και συνεπώς βρίσκεται στη
δική του πλευρά και όχι απέναντί του, που λύνει τα προβλήµατά
του και εξυπηρετεί τα συµφέροντά του. Είναι χρέος µας να κάνουµε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων και όχι δυσκολότερη.
Στη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων αποκρυσταλλώνεται αυτή ακριβώς η αντίληψη. Είναι καιρός και τα υπόλοιπα κόµµατα να πάρουν θέση
και να απαντήσουν: Μαζί µε τους πολίτες ή απέναντι σε αυτούς;
Έχουν λοιπόν σήµερα την ευκαιρία να σταθούν στη σωστή
πλευρά υπερψηφίζοντας το νοµοσχέδιο και αποδεικνύοντας ότι
πάνω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι πάντοτε η ευηµερία
της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστος Δερµεντζόπουλος.
Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Παππάς, µετά η κ. Αναγνωστοπούλου, ο κ. Βασιλειάδης και ο κ. Συρµαλένιος και κλείνει
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ο τέταρτος κύκλος. Μετά θα µπούµε στον πέµπτο κύκλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα πολύ
σηµαντικό νοµοσχέδιο, το σχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του
ΕΦΚΑ. Αν θέλαµε να βάλουµε µια προµετωπίδα προκειµένου να
χαρακτηρίσουµε τον φορέα αυτόν, θα λέγαµε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν φορέα της δηµόσιας διοίκησης µε τον οποίο συναλλάσσονται καθηµερινά δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι
συµπολίτες µας και τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενοι. Όµως,
παράλληλα αντιµετωπίζει πάρα πολλά προβλήµατα.
Είναι πια γνωστό ότι το 2021 ήταν έτος σκληρής δουλειάς για
τον ΕΦΚΑ καθώς εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες αποφάσεις για κύριες συντάξεις, έναντι πολύ λιγότερων το 2020. Επιπλέον, ο ενιαίος αριθµός εξυπηρέτησης 1555 επιτέλους
λειτούργησε και τα ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών ξεπερνούν το 80%. Αυτές είναι µικρές νίκες απέναντι σε µια πολυετή,
πολυδαίδαλη και γραφειοκρατική ακολουθία.
Ο ΕΦΚΑ λοιπόν, πρέπει να αναβαθµιστεί και να εξελιχθεί σε
έναν φορέα υποδειγµατικό, ευέλικτο και αποτελεσµατικό, γιατί
δεν είναι ένας ακόµα φορέας παρακολούθηµα άλλων πιο κεντρικών, είναι ο πρωταγωνιστής και ο κατ’ εξοχήν φορέας κοινωνικής
ασφάλισης.
Με το νοµοσχέδιο αυτό ο ΕΦΚΑ των καθυστερήσεων και των
ταλαιπωριών µετατρέπεται σε ισχυρό φορέα ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα παρέχει άρτια και άµεση εξυπηρέτηση µέσα
από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών
πόρων. Αν µπορούσαµε επιγραµµατικά να παραθέσουµε τι έκανε
ο ΕΦΚΑ και πώς είναι το όραµά µας να το µετατρέψουµε, θα κάνουµε εµφανή την ποιοτική υπεροχή του νέου φορέα.
Όταν το 2016 τα ασφαλιστικά ταµεία συγχωνεύτηκαν στον νέο
φορέα, τα προβλήµατα ήταν ήδη δαιδαλώδη. Απουσίαζαν οι
αρχές και οι κανόνες. Δεν υπήρχε σύγχρονο και ανανεωµένο οργανόγραµµα. Αυτό για χρόνια ήταν εις βάρος των πολιτών, ήταν
εις βάρος των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των επιχειρήσεων. Όλοι σε έναν φορέα, αλλά χωρίς πραγµατικό έµπρακτο
αποτέλεσµα. Γραφειοκρατικός κυκεώνας, πολυετείς καθυστερήσεις στην έκδοση, έστω και προσωρινών συντάξεων, συνέθεσαν
το σκηνικό της πλήρους διάλυσης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν, πιστή στο όραµά
της για µια δηµόσια διοίκηση συµπαραστάτη και καθοδηγητή του
πολίτη φέρνει σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο το
οποίο αλλάζει το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα,
βάζοντας πάνω από όλα το συµφέρον του πολίτη που ταλαιπωρείται. Οι πολίτες στις µέρες µας γνωρίζουν ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι δόγµατα και συνθήµατα του παρελθόντος, αλλά
η ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε εργαζόµενους και συνταξιούχους.
Στόχοι της µεταρρύθµισης είναι: Ο ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών άµεσα και αποτελεσµατικά. Να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και αυτονοµία στη διαδικασία άµεσης λήψης αποφάσεων. Να γίνει πιο δίκαιος
επιβραβεύοντας τους καλούς υπαλλήλους και να δώσει κίνητρα
αποδοτικότητας για όλους. Να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναµικό ανάλογα µε τα προσόντα του καθενός: ο κατάλληλος υπάλληλος στο κατάλληλο πόστο. Να αξιοποιήσει αποδοτικά και προς
οικονοµικό όφελος του δηµοσίου τη µεγάλη ακίνητη περιουσία
του.
Ειδικότερα, καθιερώνεται πριµ παραγωγικότητας για τους
υπαλλήλους. Έτσι το πριµ θα συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους που µπορεί να τίθενται σύµφωνα µε τις ανάγκες ανά γενική
διεύθυνση ανάλογα µε το αντικείµενο και τις προτεραιότητες του
φορέα. Πλέον θα καθορίζονται µετρήσιµοι στόχοι που θα αποτελούν σηµείο αναφοράς για κάθε υπάλληλο.
Συστήνεται µονάδα εσωτερικών ερευνών µε επικεφαλής
πρώην ανώτατο δικαστικό, επιφορτισµένη και αποκλειστικά στοχευµένη στην άµεση διερεύνηση καταγγελιών και αιτηµάτων,
αλλά και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, µε ταχύτερες προθεσµίες για τη διενέργεια της πειθαρχικής διαδικασίας.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από υπάλληλο άλλου Υπουργείου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για να αποφεύγονται πελατειακές σχέσεις και συναδελφικές
«εξυπηρετήσεις». Συστήνεται και ένα νέο µόνιµο πειθαρχικό συµβούλιο τριών µελών χωρίς τη συµµετοχή των αιρετών εκπροσώπων εργαζοµένων. Λογοδοσία παντού. Ανοιχτά χαρτιά µε
ελέγχους όταν και όποτε πρέπει.
Προσλαµβάνονται νέα διευθυντικά στελέχη από τον δηµόσιο
και τον ιδιωτικό τοµέα τριετούς σύµβασης µε δυνατότητα άπαξ
ανανέωσης, µε δηµόσιες προκηρύξεις, µε προσοντολόγιο, µε
πλήρως διαφανείς διαδικασίες, µε επιβράβευση και δυνατότητα
συµµετοχής στις προκηρύξεις στελεχών του ΕΦΚΑ του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα. Ανοίγουµε τα πανιά της επιλογής δίδοντας τη δυνατότητα σε πολλούς να αιτηθούν και να λάβουν τη
θέση εφόσον την αξίζουν.
Καθιερώνουµε νέο σύστηµα προµηθειών πιο ευέλικτο, καθόλου γραφειοκρατικό πιο άµεσο και αποτελεσµατικό. Ξέρετε πως
µια από τις δικαιολογίες του παρελθόντος ήταν η έλλειψη τεχνολογικών υποδοµών και αναλωσίµων. Από τη µία υπήρχε βέβαια
και κάποια δόση αλήθειας όταν για την προµήθεια ενός απλού
αναλωσίµου απαιτούνταν διάστηµα ακόµα και ενός έτους. Καταργούνται έτσι παρωχηµένες διατάξεις που προέβλεπαν χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης για δαπάνες που αφορούσαν τον
φορέα.
Τέλος, µε τον νέο νόµο προβλέπεται η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας µε διαχωρισµό των ακινήτων για ιδιόχρηση και αξιοποίηση, µε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, µε αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας.
Πέραν των έξι αυτών κεντρικών πυλώνων, προβλέπονται διευκολύνσεις για εργαζόµενους και ασφαλισµένους, όπως η πρόβλεψη για ευκολότερη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας, η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για
ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα, όπως και η χορήγηση άδειας
µετ’ αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια νοσήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορικότητα του παρόντος
νοµοσχεδίου επιχειρείται να συγκαλυφθεί από την Αντιπολίτευση
για ακόµα µία φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την κοντόφθαλµη και µηδενιστική Αντιπολίτευση, αντί να κάνει αυτοκριτική για τις ευθύνες που έχει για τη σηµερινή εικόνα του ΕΦΚΑ. Αντί να
αναγνωρίσει τις τεράστιες αυτές ευθύνες της δικής του διακυβέρνησης καταγγέλλει την Κυβέρνηση που έρχεται να δώσει λύσεις.
Εµείς κλείνουµε τα αυτιά µας σε αυτές τις φωνές και συνεχίζουµε αταλάντευτοι στο µεταρρυθµιστικό µας έργο, για τη χώρα,
για τους πολίτες για τη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους. Σε
αυτόν τον στόχο παραµένουµε προσηλωµένοι, γιατί αυτό έχει
ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ ο πολίτης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δερµεντζόπουλο. Θα επαναλάβω ότι βλέπω πως
όλοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γιάννης Παππάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα πολύ
να αντισταθώ στον πειρασµό, αλλά δεν µπορώ.
Κύριε Πρόεδρε, δεν αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε,
αλλά θα µε συγχωρέσετε για µια µικρή αναφορά.
Ακούσαµε εχθές τόσες ανοησίες στη συζήτηση για τα εξοπλιστικά που δεν µπορώ να µην σχολιάσω. Τι για «πελατάκια», τι για
«πολιτικούς παπατζήδες», τι για «πατριδοκάπηλους»!
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, επιτέλους θα σοβαρευτείτε; Η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν είναι αλάνα, δεν είναι
γήπεδο, δεν είναι γειτονιά, δεν είναι καφενείο. Τέτοιες εκφράσεις
δεν µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε ούτε να κάνετε τη Βουλή καφενείο, όσο και αν κάποιοι από εσάς το παλεύουν και το προσπαθούν. Να ξέρετε ότι δεν θα το πετύχετε. Δεν θα το επιτρέψουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε τώρα το νοµοσχέδιο
που συζητάµε και ας κάνουµε κάποιες βασικές παραδοχές για
να µπορέσουµε να συνεχίσουµε.
Ο ΕΦΚΑ, όπως λειτουργεί σήµερα, είναι αποτελεσµατικός;
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Προφανώς και όχι. Το 48% των παραπόνων που δέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη αφορά τον ΕΦΚΑ. Δεν τον λες και αποτελεσµατικό. Χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις και ασφαλιστικές
εκκρεµότητες από εφάπαξ και επικουρικές. Δεν τιµά το ελληνικό
κράτος να υπάρχουν καθυστερήσεις ενός, δύο, ακόµα και πέντε
ετών για την απονοµή των συντάξεων. Είναι θέµα αξιοπρέπειας
και σεβασµού για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους
µας.
Ήταν δηµιούργηµα της Νέας Δηµοκρατίας ο ΕΦΚΑ; Επίσης
όχι. Δηµιουργήθηκε το 2016 από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται αλλαγές; Ξεκάθαρα ναι. Ο ΕΦΚΑ αποτελεί τον µεγαλύτερο φορέα του
ελληνικού δηµοσίου µε τον οποίο έρχονται σε επαφή καθηµερινά
τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενοι και τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια συνταξιούχοι.
Το 2019 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέλαβε εκατόν ενενήντα χιλιάδες εκκρεµείς κύριες συντάξεις και συνολικά
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ασφαλιστικές εκκρεµότητες από
εφάπαξ και επικουρικές. Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση µε
συγκεκριµένες αποφάσεις προχωρήσαµε για να λύσουµε το χρόνιο πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων. Θεσπίστηκε -και πολύ
σωστά- το µέτρο της προκαταβολής εθνικής σύνταξης για όσους
περιµένουν για µήνες ή και για χρόνια για τη σύνταξή τους, αλλά
και ο θεσµός των πιστοποιηµένων λογιστών και δικηγόρων για
την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής αυτής, αποφάσεις
αποτελεσµατικές που τις βλέπουν και τις ζουν καθηµερινά οι πολίτες.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι τα 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες αποφάσεις για κύριες συντάξεις, το 2020 εκατόν εξήντα µία χιλιάδες και το 2021, µε την πανδηµία και µε την
κρίση, διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις. Οι εκκρεµείς
συντάξεις πλέον έχουν µειωθεί από τις εκατόν ενενήντα χιλιάδες
που παραλάβαµε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019, σε
ογδόντα τρεις χιλιάδες.
Είναι αρκετά αυτά; Εγώ θα έλεγα ότι όχι δεν είναι αρκετά. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόµα, ώστε να µην υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων. Προς αυτήν την
κατεύθυνση εργάζεται και η Κυβέρνηση και όλοι εµείς.
Επίσης, πολύ χρήσιµος και ουσιαστικός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την εξυπηρέτηση του ΕΦΚΑ, αλλά και για τους πολίτες, ο τετραψήφιος 1555, ο ενιαίος αριθµός εξυπηρέτησης του
πολίτη που αντικατέστησε το θλιβερό φαινόµενο των κατεβασµένων τηλέφωνων. Μέχρι σήµερα έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από
ένα εκατοµµύριο απαντηµένες κλήσεις και το 80% των πολιτών
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία τους. Για εµάς δεν
είναι αρκετό. Εµείς θέλουµε να δούµε το 100%. Γι’ αυτό προσπαθούµε και παλεύουµε. Δίνουµε τα πραγµατικά στοιχεία. Οι πολίτες καλούν στο 1555 και µπορούν να διεκπεραιώσουν την
υπόθεσή τους, ενώ στο παρελθόν δεν µπορούσαν να βρουν κάποιον απλά να τους απαντήσει.
Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για τον εκσυγχρονισµό του
ΕΦΚΑ, ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργικός και φιλικός για
τους πολίτες. Γι’ αυτό έρχεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας στο οποίο προβλέπονται: Σύστηµα επιβράβευσης παραγωγικότητας σε όλο τον ΕΦΚΑ, το οποίο θα ξεκινήσει άµεσα από την εκκαθάριση συντάξεων και από την
εξυπηρέτηση των πολιτών. Μονάδα εσωτερικών ερευνών για την
πιο συστηµατική αντιµετώπιση των καταγγελιών, ενώ επιταχύνονται και οι πειθαρχικές διαδικασίες. Δυνατότητα πρόσληψης
γενικών διευθυντών και διευθυντών µε τριετή θητεία, τόσο από
τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, των οποίων η πρόσληψη θα γίνει µε διαφανείς διαδικασίες και µε τη σύµπραξη του
ΑΣΕΠ. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ µέσω σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού µε τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων eΕΦΚΑ».
Ο ΕΦΚΑ, ξέρετε, διαθέτει τετρακόσια ακίνητα σε όλη τη χώρα
αξίας άνω του 1 δισεκατοµµυρίου και τουλάχιστον το 20% αυτών
µένει τελείως αναξιοποίητο, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων
από το ασφαλιστικό σύστηµα και τους συνταξιούχους µας. Για
να τα εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται, όποιος θεωρεί λογικό ότι ο
ΕΦΚΑ θα πληρώνει χρήµατα για να νοικιάσει κτήρια αντί να εκµεταλλεύεται τα δικά του ακίνητα να σηκώσει το χέρι του. Συµ-
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φωνούµε όλοι, λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο αυτό προβλέπονται επιπλέον:
Η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας µε
οφειλές έως και 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ευχόµαστε στη συνέχεια αυτό το ποσό να µεγαλώσει.
Η κατάργηση προεγγραφής µη µισθωτών στον ΕΦΚΑ, µε την
έναρξη δραστηριότητας. Γίνεται έτσι πιο εύκολη η διαδικασία
έναρξης και µεταβολής εργασιών στην εφορία.
Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος για τις
εταιρείες που έµειναν κλειστές στις 25 και 26 Ιανουαρίου λόγω
της κακοκαιρίας «Ελπίς» τόσο στην Περιφέρειά µου του Νοτίου
Αιγαίου όσο και στις Περιφέρειες της Αττικής, της Κρήτης και σε
περιοχές της Στερεάς Ελλάδος.
Σε αυτές τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, που επηρεάζουν την
καθηµερινότητα των πολιτών, ο ΣΥΡΙΖΑ µάς κατηγορεί για
golden boys, για απαξίωση του δηµοσίου τοµέα και υπονόµευση
του δηµοσίου συµφέροντος. Ανακρίβειες και όπως πάντα fake
news. Εκτός βέβαια εάν διαβάσατε το νοµοσχέδιο και δεν το καταλαβαίνετε. Μάλλον για το ζήτηµα των λεγόµενων «golden
boys» δεν έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο γιατί το θέµα των αµοιβών, αγαπητοί κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ρυθµίζεται µε τον
νόµο 4354/2015. Το θυµάστε; Δικός σας νόµος είναι, εσείς τον
ψηφίσατε και έρχεστε σήµερα εδώ και µας κατηγορείτε εµάς
γιατί χρησιµοποιούµε αυτόν το νόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις προωθούµενες αλλαγές
στοχεύουµε και επιδιώκουµε την αποτελεσµατικότερη διοίκηση
του ΕΦΚΑ, την επιβράβευση των καλών υπαλλήλων και στελεχών
του και παράλληλα τον έλεγχο της αποδοτικότητας όλου του ανθρώπινου δυναµικού του οργανισµού, την ταχύτερη εξέταση των
καταγγελιών των πολιτών και απόδοση πειθαρχικών ευθυνών,
όπου υπάρχουν, την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, που θα φέρει και περισσότερα έσοδα για τους
ασφαλισµένους και περισσότερα έσοδα για τους συνταξιούχους
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κράτος δεν µπορεί να αποκαλείται κοινωνικό εάν δεν έχει ως προτεραιότητα την αποτελεσµατική κοινωνική ασφάλιση. Μπορεί ο ΕΦΚΑ να είναι ο «µεγάλος
ασθενής» των τελευταίων ετών, αλλά µπορούµε και θα το καταφέρουµε να τον θεραπεύσουµε και, πιστέψτε µε, θα το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παππά και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πραγµατικά έχετε µια συστηµατικότητα στη µέθοδο απαξίωσης του δηµόσιου τοµέα και του κοινωνικού κράτους. Παρακολουθούµε και η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί εµβρόντητη επί
δυόµισι χρόνια αυτή την προσπάθεια, µε όλους τους τρόπους,
απαξίωσης δηµόσιων υπηρεσιών, απαξίωσης υπαλλήλων, απαξίωσης γενικώς του δηµόσιου τοµέα. Και µετά έρχεται ως από
µηχανής Θεός η λύση µε ένα νοµοσχέδιο.
Το ζήσαµε µε τα πανεπιστήµια, και όχι µόνο, µε όλη την εκπαίδευση, την παιδεία. Τα πανεπιστήµιά µας ξαφνικά αναγορεύτηκαν σε άντρα παρανοµίας, αναρχίας, απαλείφοντας εντελώς το
τι είναι τα πανεπιστήµια και τι κάνουν σ’ αυτή την κοινωνία. Ποιο
ήταν το επόµενο στάδιο αυτής της συστηµατικής επίθεσης; Ήταν
να προχωρήσουµε σε νοµοσχέδια, σε νόµους που υπονοµεύουν
τον δηµόσιο χαρακτήρα των πανεπιστηµίων και κυρίως στο πώς
θα επιβάλουν µια τιµωρητική, αυταρχική λογική, µε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία.
Το είδαµε στο ΕΣΥ. Μην κοιτάτε που δεν προχωρήσατε αµέσως επειδή βέβαια έπεσε η πανδηµία και ακόµα και εσείς καταλάβατε ότι χωρίς ΕΣΥ δεν θα είχαµε, δυστυχώς, πάνω από είκοσι
πέντε χιλιάδες νεκρούς, θα είχαµε ακόµα παραπάνω. Και είδαµε
τι πρόσφερε ο ιδιωτικός τοµέας σ’ αυτή τη µάχη, σ’ αυτόν τον
πόλεµο. Και βέβαια η συστηµατικότητα µε τη ΔΕΗ -ο κ. Χατζηδάκης πάλι πρωταγωνιστής!- και µε τον ΕΦΚΑ.
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Τι ξεκινάει, λοιπόν; Μία οµοβροντία χαρακτηρισµών: «οι ανάξιοι υπάλληλοι», «αυτός ο τοµέας, ο οποίος έχει καταρρακωθεί
και πρέπει να βρεθεί λύση». Και εµφανίζεται βέβαια η παράταξη
η νεοφιλελεύθερη, η συντηρητική, η οποία έχει τη λύση στο τσεπάκι: «ιδιωτικοποίηση όπου µπορούµε και όπως µπορούµε». Και
θέλω να κάνω ένα ερώτηµα. Λέτε, λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι του
ΕΦΚΑ είναι κάτι άχρηστοι -γιατί περί αυτού πρόκειται, να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους- και τι θα κάνουµε; Ένα «bypass»,
για να φτιάξουµε ένα άλλο κράτος. Γενικώς το κράτος είναι
άχρηστο, όλοι οι κοινωνικοί πυλώνες του, γι’ αυτό -λέτε- θα κάνουµε «bypass» και θα φτιάξουµε ένα άλλο κράτος, το οποίο θα
είναι υγιές, µεταρρυθµιστικό, εκσυγχρονιστικό, µοντέρνο. Δεν
έχετε καταλάβει ένα πράγµα, ότι για να φτιαχτεί αυτός ο δηµόσιος τοµέας, να φτιαχτούν αυτοί οι κοινωνικοί πυλώνες χρειάστηκαν τεράστιοι αγώνες, χρειάστηκαν κυβερνήσεις οι οποίες είχαν
όραµα για να φτιάξουν αυτούς τους κοινωνικούς πυλώνες και έρχεστε τώρα και τους εκθεµελιώνετε. Νοµίζετε ότι πάτε τη χώρα
µπροστά ενώ την πάτε ολοταχώς απολύτως πίσω.
Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι έρχεται κόσµος στη χώρα
µας γιατί έχουµε καλό τρόπο, καλή ποιότητα ζωής, έχουµε ποιότητα ζωής, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το είπε. Στον ΕΦΚΑ, λοιπόν,
έχουµε πρόβληµα. Έχουµε τόσους νέους επιστήµονες που βγαίνουν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήµιά µας, τα πανεπιστήµια του
εξωτερικού και δεν βρίσκουν δουλειά. Το µεγάλο αίτηµα µετά
από αυτή την οικονοµική κρίση, για την οποία είσαστε υπεύθυνοι,
απολύτως υπεύθυνοι, το µεγάλο ερώτηµα ποιο ήταν; Πώς θα
αναζωογονηθεί ο δηµόσιος τοµέας µε νέο αίµα; Τα πανεπιστήµιά
µας βγάλανε φουρνιές και φουρνιές νέων ανθρώπων απολύτως
εξειδικευµένων σε πάρα πολλούς κλάδους.
Το πρώτο, λοιπόν, που έπρεπε να γίνει αφού χάρη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαµε επιτέλους από τα µνηµόνια κι έµεινε
κι ένα «µαξιλάρι» που ποτέ δεν είχε αυτό το ελληνικό κράτος επί
κυβερνήσεών σας -γιατί ακούω και λέτε πολλά, να ξέρουµε και
τι λέµε- ήταν να αναζωογονηθεί το αίµα του δηµόσιου τοµέα σε
όλα, στο ΕΣΥ, στον ΕΦΚΑ, στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, να γίνουν προσλήψεις, ώστε αυτοί οι νέοι άνθρωποι να µεταφέρουν
τη δυναµική τους, τη δυναµικότητά τους, το κουράγιο τους, τις
νέες γνώσεις τους στον δηµόσιο τοµέα, για να ανανεωθεί και το
συµβόλαιο αλληλεγγύης που υπάρχει στην κοινωνία. Γιατί αυτοί
οι δηµόσιοι φορείς, αυτοί οι πυλώνες, αυτοί είναι που συγκροτούν την κοινωνική αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη ανάµεσα σε
γενεές.
Τι κάνετε, λοιπόν; Βρήκατε το εύκολο, αυτό το οποίο η ιδεολογία σας υπαγορεύει: έξω από κάθε δηµοσιοϋπαλληλική αντίληψη, νοµοθεσία, θεσµικότητα, θα φέρουµε από τον ιδιωτικό
τοµέα και θα τους πληρώνουµε χρυσά. Έχετε την τόλµη να το
λέτε αυτό την ώρα που τόσος νέος κόσµος είναι άνεργος, µε
προσόντα που ποτέ άλλη γενιά στην Ελλάδα δεν είχε; Έχουµε
µία νέα γενιά µε τα µεγαλύτερα προσόντα από όλες τις άλλες
προηγούµενες γενιές. Κι αυτή η γενιά µένει στο περιθώριο, για
να µπουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θα πληρώνονται µε 8.000
ευρώ. Είναι σκανδαλώδες, είναι πραγµατικά σκανδαλώδες και
κατηγορείτε την Αντιπολίτευση, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή
τον κόσµο που φωνάζει, ως µίζερους. Τώρα βρήκατε µία καινούργια λέξη. Είναι ντροπή να την χρησιµοποιείτε αυτή τη λέξη,
σε εποχή ακρίβειας, πανδηµίας, ενεργειακής κρίσης να λέτε την
κοινωνία µίζερους.
Όποιος πει «δεν αντέχω, δεν τα βγάζω πέρα» είναι µίζερος.
Δίνετε λοιπόν αυτούς τους προκλητικούς µισθούς και το κυριότερο, φτιάχνετε αυτό το «bypass» του παράλληλου κράτους.
Δεν σας ενδιαφέρει το άλλο, γιατί στόχευσή σας είναι τώρα οι
κολεγιές και o πελατειασµός που φτιάχνετε µε κάποιους ιδιώτες
και κάποια golden boys.
Το χειρότερο όµως από όλα είναι ότι µας φωνάζετε συνέχεια
για αριστεία. Κι εγώ ρωτάω: Τι είδους αριστεία είναι αυτή αφού
τα κριτήρια -εκεί το Lower παίζει, δεν παίζει, και αν δείτε ότι κανένας δεν έχει ούτε καν Lower, ξέρετε εσείς, θα αλλάξετε τον
νόµο, όπως έγινε και για τον διοικητή της ΕΥΠ-, δηλαδή το περιεχόµενο της αριστείας ορίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία; Για
να το καταλάβουµε, όποιος είναι δικός µας είναι άριστος, όποιος
δεν είναι δικός µας δεν είναι άριστος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προβλέπετε την εκποίηση επί της ουσίας της περιουσίας του
ΕΦΚΑ. Θέλω να σας πληροφορήσω -και σας το λέµε από το πρωί
και η εισηγήτριά µας το είπε- ότι είναι η περιουσία του ελληνικού
λαού δεν είναι περιουσία µιας Κυβέρνησης που παίρνει και το
κάνει µετοχές και ξέρουµε στη συνέχεια τι θα γίνει.
Fast-track διαδικασίες για απευθείας αναθέσεις. Ακούσαµε
εδώ για ένα ευέλικτο σύστηµα για να µην υπάρχει γραφειοκρατία. Κάτι σας διαφεύγει. Αυτά τα λεφτά που δίνονται για οτιδήποτε, είτε είναι αναλώσιµα φτηνά είτε αναλώσιµα πανάκριβα,
είναι λεφτά του ελληνικού λαού και χρειάζεται λογοδοσία συνέχεια. Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι ευελιξία. Οι απευθείας
αναθέσεις είναι «φτιάχνω αυτό το παράπλευρο κράτος που φεύγει δηµόσιο χρήµα προς τους δικούς µας, τους κολλητούς».
Δεν θα πω τώρα για τα δικαστήρια που στήνετε για τους υπαλλήλους, χωρίς καµµία προστασία των υπαλλήλων. Θέλω να πω
όµως ένα πράγµα, ότι όχι µόνο δεσµευόµαστε ότι αυτές οι διατάξεις θα φύγουν µε το που θα γίνουµε κυβέρνηση, γιατί θα γίνουµε, αλλά πρέπει να φύγετε. Πρέπει να γίνουν άµεσα εκλογές.
Δεν παίζεται πια αυτό το πράγµα που κάνετε. Δεν παίζεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αναγνωστοπούλου.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, ο Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος Βασιλειάδης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εκσυγχρονισµός του ασφαλιστικού συστήµατος αποτέλεσε
µια από τις σηµαντικότερες προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας
Δηµοκρατίας το 2019. Και πράγµατι, όλο αυτό το διάστηµα µέχρι
σήµερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει
φέρει στη Βουλή εµβληµατικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις,
όπως τον ν.4670/2020, το νέο ασφαλιστικό και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ΕΦΚΑ δηλαδή, ή τον ν.4826/2021 για την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήµατος προκαθορισµένων
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση.
Το ασφαλιστικό σύστηµα µπαίνει οµολογουµένως µε καθυστέρηση στον 21ο αιώνα και υιοθετούνται πρακτικές και προδιαγραφές από τα καλύτερα παραδείγµατα χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Όµως οι πολίτες, παρότι αντιλαµβάνονται τη σηµασία των µεταρρυθµίσεων αυτών και αναγνωρίζουν τα µακροπρόθεσµα
οφέλη τους, συνεχίζουν να είναι αναγκασµένοι να έρχονται σε
καθηµερινή σε πολλές περιπτώσεις επαφή µε έναν φορέα ο
οποίος γεννήθηκε µέσα από την πρόχειρη και χωρίς ουσιαστικό
σχεδιασµό συνένωση των πρώην ταµείων, κληρονοµώντας όλες
σχεδόν τις παθογένειες της προηγούµενης κατάστασης και δυστυχώς δηµιουργώντας και νέες.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, το µεγαλύτερο µέρος από τις παραπάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες που
άφησε πίσω του η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει διευθετηθεί.
Πράγµατι, οι γραµµές του 1555 απαντούν. Πράγµατι το 2021
ήταν έτος ρεκόρ στην απονοµή νέων συντάξεων. Όµως τα προβλήµατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Η ταλαιπωρία, οι ουρές, οι καθυστερήσεις είναι ακόµη εδώ.
Κι επειδή είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε -και οι Υπουργοί µας
είναι η αλήθεια δεν το ξεχνάνε αυτό- ότι το δηµόσιο υπάρχει για
να εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι για να τον ταλαιπωρεί, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε µερικές περιπτώσεις ή κατηγορίες
περιπτώσεων που κατά τη γνώµη µου ντροπιάζουν τον φορέα.
Όλες οι περιπτώσεις που θα αναφέρω αφορούν συµπολίτες µου
από την Πέλλα.
Αναπηρική σύνταξη: έχουν περάσει δέκα µήνες από την απόφαση του ΚΕΠΑ και ακόµη δεν έχει πληρωθεί η σύνταξη. Ορφανική σύνταξη: φοιτήτρια χωρίς άλλα εισοδήµατα περιµένει την
απονοµή ορφανικής σύνταξης επειδή έχασε τη µητέρα της από
τον Νοέµβριο του 2018. Εξωιδρυµατικό επίδοµα λόγω παραπληγίας: πολλές περιπτώσεις όχι µία, που δυστυχώς ο ασφαλισµένος απεβίωσε πριν προλάβει να πληρωθεί και ο «Γολγοθάς» της
οικογένειας συνεχίζεται, καθώς η διεκδίκηση από τους νόµιµους
κληρονόµους δεν υποστηρίζεται στις περιπτώσεις συνταξιούχων
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του πρώην ΟΓΑ, επειδή τα στοιχεία δεν µπορούν να διασταυρωθούν από το λογισµικό του ΕΦΚΑ έως τώρα.
Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και είµαι
σίγουρος πως γνωρίζετε και εσείς αντίστοιχες περιφέρειές σας, πρόκειται για περιπτώσεις που λόγω της φύσης τους ο φορέας
θα έπρεπε αντιθέτως να δείχνει µια υπερβάλλουσα ευαισθησία
και τα παραδείγµατα δυστυχώς δεν σταµατούν εδώ.
Αυτή τη στιγµή οι µεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται
στην έκδοση αναπηρικών συντάξεων, µε αποτέλεσµα να χορηγείται σε αρκετές περιπτώσεις παράταση της προσωρινής στους
δικαιούχους αντί της ολοκλήρωσής τους. Επίσης µεγάλο πρόβληµα υπάρχει στις περιπτώσεις όπου ο αιτών είναι εγγεγραµµένος σε περισσότερους από έναν φορέα ασφάλισης.
Παρά την ενοποίηση, κύριε Υπουργέ, η επικοινωνία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ µεταξύ τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και
δύσκολη. Μια βεβαίωση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης για σύνταξη µπορεί να κάνει και έναν χρόνο για να σταλεί στον τελευταίο
φορέα που εκδίδει τη σύνταξη. Το πρόβληµα µάλιστα εντείνεται,
εάν υφίσταται και χρόνος ασφάλισης στο εξωτερικό.
Γνωρίζω εγώ περίπτωση ενός πρώην ασφαλισµένου στην Ελλάδα, αγρότης, που τώρα εργάζεται στη Γερµανία, που χρειαζόταν ένα έντυπο. Ο γερµανικός φορέας απέστειλε αίτηµα µέσω
του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση. Μετά από µεγάλη ενδοϋπηρεσιακή καθυστέρηση στον ΕΦΚΑ, έφτασε στο αρµόδιο τµήµα,
το οποίο όµως δεν µπορούσε να χειριστεί την πλατφόρµα, αν και
είχε εκπαιδευτεί σε αυτό.
Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουµε και µε την ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρµα, που αν και θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα εξυπηρετική είτε για απονοµές είτε για άλλα αιτήµατα, τελικά για τις
περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται και η επίσκεψη των ενδιαφεροµένων στα τοπικά καταστήµατα. Άρα έχουµε πάλι ουρές,
πάλι ταλαιπωρία, βέβαια µειωµένες, και την ίδια στιγµή ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να επικοινωνήσει απευθείας µε τον υπάλληλο ή τον εισηγητή που χειρίζεται την περίπτωσή του.
Πού θέλω να καταλήξω; Ότι η αναγκαιότητα του σχεδίου
νόµου που συζητούµε σήµερα είναι επιτακτική. Χρειάζονται δοµικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του φορέα. Το Υπουργείο
φαίνεται να το αναγνωρίζει αυτό και έτσι εισηγείται ένα νοµοσχέδιο το οποίο κατά την άποψή µου εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Μεταξύ άλλων, προτείνεται η επιβράβευση των αποδοτικών
υπαλλήλων µε παράλληλο έλεγχο όλου του ανθρώπινου δυναµικού του οργανισµού από τη νέα µονάδα εσωτερικών ερευνών,
προωθείται ταχύτερη εξέταση των καταγγελιών των πολιτών και
απόδοση πειθαρχικών ευθυνών όπου υπάρχουν. Επιπλέον, διευκολύνονται οι προµήθειες υλικού µε την απλοποίηση του συστήµατος και δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπινου
δυναµικού τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα
και επιτέλους, προωθείται η αξιοποίηση της ως επί το πλείστον
ανεκµετάλλευτης ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Πρόκειται
στην ουσία για διαφυγόντες πόρους που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Όσον αφορά στις λοιπές διατάξεις, ξεχωρίζω την πρόβλεψη
για ευκολότερη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς θα δίνεται πλέον για µικρές οφειλές κάτω των 100
ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Είναι µια θετική εξέλιξη για τη διευκόλυνση της οικονοµίας ως προς την καθηµερινότητα της αγοράς.
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρώ ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα
όρια των χρεών για την απονοµή σύνταξης.
Δεν είναι δυνατόν για µερικές χιλιάδες ευρώ χρέος να παγώνει
η διαδικασία απονοµής. Δεν λέω να διαγραφεί το χρέος, σε καµµία περίπτωση. Αλλά µπορεί να βρεθεί ένας µηχανισµός, είτε µε
αύξηση του ορίου είτε να γίνει µια µηνιαία παρακράτηση ποσού
µέχρι την αποπληρωµή του ορίου του χρέους και όχι όπως σήµερα να λιµνάζουν οι απονοµές για χρόνια.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δυο
ζητήµατα της αρµοδιότητας του κυρίου Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, αλλά και του κυρίου Υφυπουργού. Το πρώτο αφορά τις
αγροτικές συντάξεις. Χρειάζεται εξορθολογισµός του συστήµατος στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού συστήµατος που χτίζει
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αυτή η Κυβέρνηση. Δεν γίνεται σήµερα να υπάρχουν αγροτικές
συντάξεις που εκδίδονται χαµηλότερες και από την εθνική σύνταξη µε βάση τον απαράδεκτο νόµο επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά την εξοµοίωση των κριτηρίων πρόωρης συνταξιοδότησης για τους γονείς και συγγενείς που φροντίζουν άτοµα µε αναπηρία. Δεν είναι σωστό να υπάρχουν δύο
διαφορετικά κριτήρια για τους εργαζοµένους στο δηµόσιο και
διαφορετικά για τους εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι
κάτι που πρέπει να δείτε, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή και για τους λόγους που εξήγησα θα υπερψηφίσω το σχέδιο νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βασιλειάδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που ψηφίζουµε σήµερα για τον ΕΦΚΑ -ας µου επιτραπεί η
φράση- αποτελεί ταφόπλακα στο δηµόσιο κοινωνικό, ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Εντάσσεται απολύτως σε µια νεοφιλελεύθερη και καταστροφική αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας,
που βαθµιαία εκχωρεί αρµοδιότητες απόλυτα κατοχυρωµένες
και από το Σύνταγµα στο κράτος. Ως ευθύνη του δηµοσίου τις
εκχωρεί στον ιδιωτικό τοµέα.
Έρχεται να συµπληρώσει αυτός ο νόµος, που θα είναι αύριο
νόµος, το προηγούµενο καίριο χτύπηµα στο δηµόσιο, καθολικό,
αναδιανεµητικό, κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της επικουρικής
ασφάλισης, καθώς επίσης το αντικαθιστά µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, που υποτίθεται ότι µελλοντικά θα αποδώσει ανάλογα µε το τι δίνει σήµερα, τις εισφορές των εργαζοµένων, θα
τις αποδώσει αργότερα. Είναι ένα σύστηµα όµως που πουθενά
παγκοσµίως δεν έχει αποδώσει την πραγµατική αξία που ο εργαζόµενος έχει καταβάλει και ενίοτε, για να µην πω τις περισσότερες φορές, οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίστηκαν τις
εισφορές των εργαζοµένων χρεοκόπησαν και φυσικά δεν απέδωσαν ούτε δεκάρα τσακιστή στους επί δεκαετίες συνεισφέροντες.
Την ίδια ώρα λοιπόν, ο κόσµος τα βγάζει πέρα αγκοµαχώντας.
Εξ ου και τα 41 δισεκατοµµύρια χρέος προς τον ΕΦΚΑ. Το τελευταίο τρίµηνο του 2021 είχαµε 2,1 δισεκατοµµύρια αύξηση των
οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι επίσηµα στοιχεία. Αν ο κόσµος είχε να δώσει και περνούσε καλά, τότε θα µπορούσε να
πληρώσει και τις οφειλές του. Όµως έχουν συσσωρευτεί σταδιακά 41 δισεκατοµµύρια προς τον ΕΦΚΑ.
Αυτή λοιπόν την ώρα, που η ακρίβεια καλπάζει, που το ελληνικό νοικοκυριό δεν µπορεί να βγάλει τον µήνα, έρχεται η Κυβέρνηση να αναδιατάξει, να αναζωογονήσει, υποτίθεται, τον ΕΦΚΑ
διορίζοντας σε θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών golden
boys µε αµοιβές 8.000 και 4.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ανοίγει την
κερκόπορτα σε όλο το δηµόσιο για συµπράξεις δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα και στη συνέχεια για την πλήρη ιδιωτικοποίηση.
Και δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι αντισυνταγµατικό. Είναι αντισυνταγµατικό, το είπε και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
µε έναν τρόπο. Διαβάστε το καλά. Και δεν υπάρχει καµµία αιτιολόγηση ενδελεχής που να υποστηρίζει τη συνταγµατικότητά του,
ό,τι και να είπε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Δίνετε λοιπόν, ένα πλήγµα τεράστιο στην καρδιά του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, που καλύπτει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, αλλά σε τελευταία ανάλυση
καλύπτει και τη µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.
Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας πέρασε τα τελευταία χρόνια από πάρα πολλά στάδια και χρεοκόπησε µαζί µε
τη χρεοκοπία της χώρας από τις δυνάµεις του πάλαι ποτέ δικοµµατισµού. Εξ ου και οι τεράστιες επιπτώσεις που ζήσαµε το 20112012, µε µείωση των συντάξεων κατά περίπου 40% κατά µέσο
όρο και µε το ξεπούληµα των αποθεµατικών των ασφαλιστικών
ταµείων µε το περίφηµο PSI του 2012.
Η ίδρυση του ΕΦΚΑ, που δηµιουργήθηκε µε τον γνωστό νόµο
Κατρούγκαλου, παρά τα προβλήµατα, τον Μάιο του 2016 κατά-
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φερε να στήσει στα πόδια του το δηµόσιο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα. Για τα δεδοµένα εκείνα ήταν µια πολύ βαθιά µεταρρύθµιση, που ενοποίησε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Κατάφερε επίσης να καταστήσει ξανά βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα.
Η Κυβέρνηση όµως της Νέας Δηµοκρατίας, πιστή στις νεοφιλελεύθερες ιδεοληπτικές της αντιλήψεις και ιδιαίτερα µε τη σηµερινή πολιτική ηγεσία του κ. Χατζηδάκη, προχώρησε σε
κατασυκοφάντηση του ΕΦΚΑ και των υπαλλήλων του, εφαρµόζοντας τη δοκιµασµένη τακτική «συκοφαντούµε, απαξιώνουµε,
ιδιωτικοποιούµε». Αυτό είναι το τρίπτυχο το οποίο εφαρµόζει
κατά κόρον για όλο τον δηµόσιο τοµέα σταδιακά η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Το ίδιο έπραξε και µε τη ΔΕΗ και δεν
έχουµε σήµερα δηµόσιο ενεργειακό πυλώνα, που να µπορεί να
καθορίζει µέσω αυτού του δηµόσιου πυλώνα και την τιµολογιακή
πολιτική της ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας αφήσει τα ολιγοπώλια να οργιάζουν.
Αντί λοιπόν, να προσλαµβάνετε µόνιµους υπαλλήλους και να
στελεχώνετε τις καίριες θέσεις του ΕΦΚΑ, προσλαµβάνετε ιδιώτες, διακόσιους πενήντα έξι γενικούς διευθυντές, διευθυντές και
µετακλητούς, όπως ειπώθηκε και από τους προηγούµενους οµιλητές µας και την εισηγήτριά µας, µε παχυλούς µισθούς.
Στις δε νησιωτικές περιοχές -επειδή κατάγοµαι και είµαι Βουλευτής Κυκλάδων- αφού κλείσατε σειρά υποκαταστήµατα την περίοδο 2013-2014, τώρα συρρικνώνετε περαιτέρω τις υπηρεσίες.
Παραδείγµατος χάριν, µε τα δεκαέξι άτοµα που υπηρετούν στον
ΕΦΚΑ της Σύρου θέλετε να καλύψετε και τις ανάγκες της Μυκόνου αλλά να καλύψετε και τα ΚΕΠΑ για είκοσι τέσσερα νησιά.
Επίσης καταργείτε όλους τους ανταποκριτές του ΟΓΑ-ΕΦΚΑ
στα µικρά νησιά, υποχρεώνοντας τους υπερήλικες ασφαλισµένους να πάνε ή στο Λαύριο από την Κέα, ή στη Νάξο από την
Αµοργό, ή σε διάφορα άλλα νησιά στα οποία υπήρχαν ανταποκριτές του ΟΓΑ-ΕΦΚΑ και άνθρωποι ηλικιωµένοι, οι οποίοι δεν
µπορούν να διαχειριστούν το ηλεκτρονικό σύστηµα. Και καλώς
βεβαίως γίνεται η ψηφιοποίηση, αλλά δεν µπαίνει µπροστά το
κάρο από το άλογο, πρώτα γίνεται η ψηφιοποίηση και µετά κλείνουµε τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Και βεβαίως δεν φτάνει ότι κλείστηκαν και κάποιες υπηρεσίες
και σε άλλα νησιά, όπως στη Μήλο, που αποτελεί ένα νησί µε
πολύ σοβαρό εργατικό δυναµικό. Ακόµα περιµένει τα αρχεία του
ΕΦΚΑ, τα οποία µεταφέρθηκαν στον Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που έκλεισε το υποκατάστηµα. Ακόµα περιµένει να
µεταφερθούν στη Μήλο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα τελευταίο αίτηµα που θέλω να µεταφέρω είναι η απαίτηση των συνταξιουχικών οργανώσεων για
καταβολή των παρακρατούµενων εισφορών, 0,20 ευρώ τον µήνα,
στις συνταξιουχικές οργανώσεις. Αυτό έγινε µόνο στο δεύτερο
εξάµηνο του 2016 και παρά το γεγονός ότι ο κ. Βρούτσης το
2019 υπέγραψε απόφαση δεν έχουν µεταφερθεί ακόµα αυτές οι
εισφορές στις οργανώσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, νοµίζω ότι οι αυταπάτες
που δηµιούργησε το αντισύριζα µέτωπο τον Ιούλη του 2019
έχουν πλέον εκλείψει. Ήρθε η ώρα για µια νέα, ώριµη, δηµοκρατική, προοδευτική διέξοδο για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Συρµαλένιο.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα, έρχεται να διορθώσει σειρά αδικιών προς εκείνους τους συµπολίτες µας οι οποίοι αναµένουν εναγωνίως επί
χρόνια να πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται µια εκ βάθρων, ουσιαστική αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την
πραγµάτωση του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης µέσα σε ένα
κράτος δικαίου, καθώς έως σήµερα, µε τη µη καταβολή εγκαίρως
των συντάξεων δηµιουργούνται δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης
σε πολλούς από τους συµπολίτες µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με έκπληξη ενηµερώθηκα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε νωρίτερα
ένα αίτηµα αντισυνταγµατικότητας στο νοµοσχέδιο, το οποίο και
προφανώς απερρίφθη, διότι αντισυνταγµατικό δεν µπορεί να
είναι ένα νοµοσχέδιο, όπως αυτό, που στοχεύει άµεσα στη βελτίωση ενός δηµοσίου οργανισµού, όπως ο ΕΦΚΑ, ο οποίος προφανέστατα χρειάζεται αυτή την αναβάθµιση. Αντισυνταγµατικό
είναι να αναµένουν για χρόνια την έκδοση της σύνταξής τους χιλιάδες συνταξιούχοι. Αντισυνταγµατικό είναι να µην αποδίδεις
στον δικαιούχο έγκαιρα τη σύνταξή του, για την οποία έχει χρόνια εργαστεί και έχει καταβάλει τις εισφορές του. Και αυτό συµβαίνει, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού του
Υπουργείου, το οποίο πραγµατικά καταβάλλει όσες προσπάθειες
µπορεί, αλλά µέχρι σήµερα το σύστηµα, το θεσµικό, το ψηφιακό,
δεν επέτρεπε να αποδώσει.
Αυτή η ανοίκεια στάση του κράτους ως αποτέλεσµα έναντι του
πολίτη, την οποία ανεχόταν επί χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή είναι που στην ουσία αντίκειται στα άρθρα 4 παράγραφος
1 του Συντάγµατος, 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και βεβαίως, στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αν ήθελαν κάποιοι να µιλήσουν για αντισυνταγµατικότητα.
Έτσι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο ακριβώς αυτή την κατάσταση έρχεται να θεραπεύσει και αυτόν τον στόχο, δηλαδή να άρει τις αντισυνταγµατικότητες στην πράξη έρχεται να θεραπεύσει όλη η
προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία δυόµισι
χρόνια, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπέρ
του πολίτη, υπέρ του συνταξιούχου.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα στοχεύει άµεσα στον
εκσυγχρονισµό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και εισάγει ρυθµίσεις για τη βελτίωση της απόδοσής
του. Συµπληρώνει µέτρα πολύ συγκεκριµένα, όπως η θέσπιση
του αριθµού 1555, ο οποίος αποτέλεσε µια θεσµική τοµή στο σύστηµα εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και συµπληρώνει το σύνολο των νοµοθετηµάτων και των µέτρων, ψηφιακών και µη, που
υιοθετήθηκαν υπέρ του πολίτη και δη του συνταξιούχου τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Με το νοµοσχέδιο ορίζονται τα προσόντα των διοικητικών στελεχών, διευθυντών και άλλων, των ταµείων µε ρυθµίσεις οι
οποίες κρίνονται απαραίτητες, ώστε να προσελκύσουµε άξια και
καταρτισµένα στελέχη στη δηµόσια διοίκηση, µε τις γνώσεις και
τις ικανότητες των οποίων θα µπορέσουµε να αναβαθµίσουµε
την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Επίσης, ρυθµίζεται σειρά εκκρεµών διαδικαστικών ζητηµάτων
τα οποία δηµιουργούσαν εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία και
των πρώην επιµέρους ταµείων, αλλά και ζητήµατα ασφαλιστικής
ενηµερότητας. Τώρα πλέον, µε την άρση αυτών των εµποδίων
µε το νοµοσχέδιο και οι ασφαλισµένοι θα εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά και θα διασφαλισθεί η οµαλότερη µετάβαση από τα
ταµεία, πράγµατα που όφειλε να έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τόσα χρόνια και τα οποία επίσης δεν έκανε.
Πιστεύω, λοιπόν, πράγµατι, ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα συντελέσει τα µέγιστα για να
σταµατήσει επιτέλους η ταλαιπωρία των συµπολιτών µας. Και γι’
αυτόν τον λόγο, το στηρίζω ανεπιφύλακτα.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω κατ’
εξαίρεση µια αναφορά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική, για εµένα,
τροπολογία, την τροπολογία που εισηγείται τη σύσταση και λειτουργία Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ. Οι
ΕΜΟΔΕ αναλαµβάνουν την ειδική αποστολή της προστασίας των
ελληνικών δασών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.
Έχουν ως αποστολή: Πρώτον, τη συνδροµή στην εκτέλεση
έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης της πυρκαγιάς, δηλαδή επιχειρούν κατά το στάδιο της πρόληψης και της
προετοιµασίας. Δεύτερον, την υποστήριξη κατά τη διενέργεια
των επιχειρήσεων κατάσβεσης µέσω εξειδικευµένων πεζοπόρων
και αεροµεταφερόµενων τµηµάτων, δηλαδή επιχειρούν και κατά
τη διάρκεια της απόκρισης σε µια φυσική ανθρωπογενή καταστροφή. Και τρίτον, τη συνδροµή στην αντιµετώπιση των συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, δηλαδή µε
αυτό το νοµοσχέδιο µπορούν να επιχειρήσουν και κατά το στάδιο
της αποκατάστασης. Πολύ σηµαντικά βήµατα.
Η σύσταση αυτού του Σώµατος ήταν ένα αίτηµα της Επιτρο-
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πής Περιβάλλοντος της Βουλής υπό την Προεδρία ακόµα του
τότε Προέδρου της Επιτροπής και σηµερινού Πρωθυπουργού κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκτοτε, επανειληµµένα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, βασισµένη σε αυτή την πρώτη αναφορά του Πρωθυπουργού, ζητούσε τόσο την εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ
του Πυροσβεστικού Σώµατος και των δασικών υπηρεσιών όσο
και τη δηµιουργία αυτού του εξειδικευµένου σώµατος που θεσπίζουµε σήµερα.
Οι Ειδικές Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων συνιστώνται ως Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος
και θα έχουν έδρα στην Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο,
τη Λαµία, τα Ιωάννινα και την Πάτρα. Ήδη τις µονάδες αυτές
έχουν κληθεί να εκπαιδεύσουν και αντίστοιχα Σώµατα Δασοκοµάντος του εξωτερικού.
Πιστεύω ότι, πράγµατι, µε την κατάλληλη εκπαίδευση, µε τον
κατάλληλο εξοπλισµό και το υψηλό µας φρόνηµα, οι δασοκοµάντος θα είναι εκεί για να προστατεύσουν τα δάση µας και θα είναι
εκεί για να προστατεύσουν τη φύση, την ίδια τη ζωή.
Με ουσιαστικά βήµατα υλοποιούµε τις δεσµεύσεις µας για την
κοινωνία. Υλοποιούµε τις δεσµεύσεις µας για το περιβάλλον. Η
Ελλάδα αλλάζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αυγερινοπούλου και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Άγγελος Τόλκας. Μετά ακολουθεί ο κ. Αναστασιάδης Σάββας και στη συνέχεια, ο κ. Μπιάγκης, µετά ο κ. Σκουρολιάκος και έπεται η συνέχεια.
Κύριε Τόλκα, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας κανείς την επιχειρηµατολογία των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, θα έλεγε πραγµατικά ότι απαντούν σε ένα βασικό ερώτηµα:
Γιατί να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές για έναν φορέα, µια νέα
ουσιαστικά υπηρεσία -και επιτρέψτε µου να το πω αυτό- από 11-2017, πολύ νεότερη από άλλες;
Σαφώς και φέρει πολλά προβλήµατα από το παρελθόν, αλλά
από τότε έως σήµερα και χωρίς να έχουµε προλάβει και εµείς να
κάνουµε τις παρεµβάσεις οι οποίες όφειλαν και περιγράφουµε
να γίνουν, δεν έγιναν άλλες επιλογές οι οποίες θα στήριζαν πραγµατικά τον ΕΦΚΑ, θα στήριζαν το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης
και θα µπορούσαµε να µιλάµε σήµερα µε άλλους όρους.
Κύριε Υπουργέ, οι συντάξεις πράγµατι απονέµονται πολύ
αργά. Τρία χρόνια έκανε να πάρει σύνταξη ασφαλισµένη που δικαιώθηκε στα δικαστήρια για αναπηρική σύνταξη. Δύο χρόνια
τουλάχιστον κάνουν να λάβουν σύνταξη όσοι έχουν διαδοχική
ασφάλιση, µεταξύ των οποίων και ο ΟΓΑ, για τον οποίο δεν υπάρχει η µηχανογράφηση και δεν υπάρχει η διαλειτουργικότητα συστηµάτων. Και αυτό ούτε εσείς εδώ και τρία χρόνια δεν το έχετε
κάνει. Δύο χρόνια περιµένει χωρίς κανένα άλλο εισόδηµα ασφαλισµένη που δικαιούται την ελάχιστη αγροτική σύνταξη. Ασφαλισµένη µε διπλή ασφάλιση και κυρίως, το παλιό πρόβληµα του
ΟΓΑ µε την ταυτόχρονη ασφάλιση και του ΟΑΕΕ, που δεν κάνατε
καµµία ρύθµιση, αλλά στέλνετε τον κόσµο στα δικαστήρια για να
βρει το δίκιο του.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις των δικών σας
δυόµισι πλέον χρόνων διακυβέρνησης που κάνατε πειραµατισµούς µετακινώντας αρµοδιότητες, πρόσωπα, γραφεία µεταξύ
πόλεων και βαθµίδων, που αντί να ψηφιοποιείτε τον ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικοποιείτε και δεν µειώνετε τη γραφειοκρατία.
Δεν άλλαξε κάτι από όσα είχατε υποσχεθεί. Αποτύχατε. Οι µετακλητοί γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές, αλήθεια, µειώνουν
τη γραφειοκρατία; Επαναφέρουν την αξιοπρέπεια των πολλών,
όπως λένε οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας;
Εκτός από τις προκλητικές αµοιβές τους, από 4.000 έως 8.000
ευρώ µηνιαίως, εκτός από τα γραφεία που θα καταλάβουν, εκτός
από τις δυσκολίες των στελεχών της αγοράς να λειτουργήσουν
τον δηµόσιο τοµέα -και το γνωρίζουµε πολύ καλά όσοι ασκήσαµε
διοίκηση-, εκτός από το γεγονός ότι δηµιουργείται άλλη µία ανώτατη βαθµίδα υψηλόµισθων στελεχών, που εσείς θα επιλέγετε
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µε κοµµατικά κριτήρια όπως κάνετε παντού µέχρι σήµερα, σε τι
θα µπορέσουν να τρέξουν πιο γρήγορα τις συντάξεις όλοι αυτοί
οι διορισµένοι διευθυντές;
Ακόµη κι αν πιστέψουµε τα δικά σας δηµιουργικά µαθηµατικά,
είναι τα σηµερινά δηµόσια στελέχη αυτά που έβγαλαν τη δουλειά
και όχι οι νέοι µάνατζερ που οραµατιστήκατε και σήµερα µπορείτε και διαφηµίζετε τις µεγάλες απονοµές συντάξεων.
Οι απονοµές, κύριε Υπουργέ, θα τρέξουν, εάν εµπιστευτείτε
τα στελέχη του οργανισµού και όχι όταν τα απαξιώνετε µε στηµένα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Θα τρέξουν, εάν εξοπλίσετε µε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και πληροφοριακά προγράµµατα
όλα τα καταστήµατα, εάν προσλαµβάνατε υπαλλήλους και όχι
όταν διώχνετε συµβασιούχους και άλλους τους µετακινείτε σε
άλλες υπηρεσίες, εάν καταρτίζατε το προσωπικό µε τα πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης που διαχειρίζεστε ως Υπουργείο και όχι απλώς να τους ελέγχετε καθηµερινά µόνο για το τι
στόχους έπιασαν και εάν απλά δούλεψαν.
Ο ΕΦΚΑ θα είχε έσοδα, εάν είχατε την πολιτική βούληση για
κάτι τέτοιο, αλλά εσείς βλέπετε την περιουσία του ως φιλέτα, για
να κάνετε µπίζνες. Δεν µπορούµε να σας εµπιστευθούµε, γιατί
το έργο σας δεν µας αφήνει να σας εµπιστευτούµε. Δεν αφήνει
ούτε εµάς, ούτε τον ελληνικό λαό.
Απέτυχε η δήθεν καλύτερη εξυπηρέτηση µε τις επιλεκτικές
συγχωνεύσεις υπηρεσιών και καταστηµάτων ΕΦΚΑ που έχετε
κάνει το τελευταίο διάστηµα. Διαλύσατε µε κοµµατικά κριτήρια
τα καταστήµατα του ΕΦΚΑ και στον τόπο µου, στην Ηµαθία, υποβιβάσατε και το κατάστηµα της Νάουσας, βάλατε στον «πάγο»
και τελικά δείξατε την έξοδο σε άξια στελέχη, ανάλογα µε το τι
σας ζητούσε ο κάθε τοπικός Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Γι’ αυτό δεν απονέµονται γρήγορα οι συντάξεις, γιατί αναµειχθήκατε στη λειτουργία αυτή.
Βάλατε πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές και πάλι
αποτύχατε να επιταχύνετε τις διαδικασίες, αλλά και επιβαρύνατε
επιπλέον οικονοµικά τους συµπολίτες µας. Κάθε σας επιλογή
είναι και µια αποτυχία.
Η επιλογή σας για τους νέους διευθυντές, όµως, πλήττει βίαια
και την αξιοκρατία, τη δηµοκρατία, τις µεγάλες κατακτήσεις,
όπως ο ΑΣΕΠ, που εµπιστεύτηκαν οι Έλληνες και, κυρίως, οι
νέοι. Τον ΑΣΕΠ είναι πολιτική σας επιλογή να τον καταλύσετε και
να δείξετε σε όλους ότι εµείς, η Κυβέρνηση, κάνουµε ό,τι θέλουµε, χωρίς να δίνουµε σε κανέναν αναφορά και βολεύουµε
τους δικούς µας και όσους είναι πιο κοντά στη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό έλεγε, εξάλλου, προχθές και ο νέος Υπουργός Γεωργίας
από το βίντεο που είδαµε, ο κ. Γεωργαντάς. Και ξέρετε γιατί κι
εδώ δεν σας εµπιστευόµαστε; Ένα παράδειγµα θα σας αναφέρω: τους διοικητές στις δοµές προσφύγων σε όλη την Ελλάδα,
που δεν χρειάζονταν και τους βάλατε. Πάρτι µε δηµόσιο χρήµα,
πάρτι για τους λίγους, πάρτι για νεοδηµοκράτες.
Και πέραν του ΑΣΕΠ, για εσάς δεν έχει καµµία σηµασία η ανάδειξη στελεχών από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης; Να
την καταργήσουµε κι αυτή; Δεν έχει καµµία σηµασία η διαδικασία
κρίσεων και προσόντων στο δηµόσιο; Δεν συζητήσατε στο
Υπουργικό Συµβούλιο τα νοµοσχέδια για τη νέα αξιολόγηση και
στοχοθεσία που φέρνει ο κ. Βορίδης; Τι λέει, άραγε, ο κ. Βορίδης
γι’ αυτά; Τι λέει για το 2ο σύστηµα δηµοσίου που στήνεται µέσα
στο δηµόσιο;
Οι ποινές και οι πειθαρχικές συνέπειες των υπαλλήλων θα συντοµεύσουν την απονοµή σύνταξης, άραγε, ή µήπως θα οδηγήσουν τους ικανούς, έµπειρους και εργατικούς υπαλλήλους να
εξετάζουν το κόµµα και την τελεία και την υπογραφή που θα βάζουν και θα έχετε αντίθετα αποτελέσµατα;
Τέλος, πετάτε και το κερασάκι της τούρτας. Μας λέτε ότι θα
λαµβάνει φορολογική ενηµερότητα όποιος έχει χρέος κάτω των
100 ευρώ. Μα, σοβαρά, χρέος κάτω των 100 ευρώ, όταν η ελάχιστη µηνιαία εισφορά ΕΦΚΑ µη µισθωτών είναι 262 ευρώ και των
αγροτών 123 ευρώ, εσείς λέτε ότι κάτω των 100 ευρώ θα δίνετε
ασφαλιστική ενηµερότητα; Και ξέρετε πολύ καλά πόσοι χρωστούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Η λογική σας είναι λογική εξάρτησης, ενάντια σε κάθε έννοια
φιλελευθερισµού που εσείς διαφηµίζετε για τον εαυτό σας.
Ακροδεξιός κατήφορος, πολιτικές Όρµπαν και χθες που ο Πρω-
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θυπουργός απαίτησε την απαγόρευση ουσιαστικά κάθε αντιπολιτευτικής φωνής µε φτηνά εθνικιστικά επιχειρήµατα, αλλά και
σήµερα µε την επίδειξη της λογικής εξάρτησης και υποταγής στο
κοµµατικό συµφέρον.
Είπατε ότι µε τη ρητορική µας εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, συντασσόµαστε µε µειοψηφίες υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και αφήνουµε τους πολλούς Έλληνες ανυπεράσπιστους. Όχι, κύριε Υπουργέ! Η αλήθεια
είναι ότι εσείς εκµεταλλεύεστε µικρές µειοψηφίες υπαλλήλων,
για να νοµοθετείτε εις βάρος των πολλών, υπερασπιζόµενοι µόνο
τους πολιτικούς σας φίλους.
Σήµερα οι νεκροί από τον COVID ξεπέρασαν τους είκοσι πέντε
χιλιάδες θανάτους. Σήµερα στη Βέροια διοργανώθηκε συγκέντρωση κατά της ακρίβειας από τον κόσµο, για να πει ότι δεν αντέχει. Σήµερα και σχεδόν κάθε µέρα οι εργαζόµενοι της
τελευταίας βιοµηχανίας κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα, της
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ», διαδηλώνουν για στήριξη και εσείς, το Υπουργείο Εργασίας, ο ΟΑΕΔ, δεν τους ακούτε και ούτε απαντάτε στις
σχετικές µας ερωτήσεις. Δώστε ενισχύσεις όπως κάνετε κι
αλλού. Δεν κάνετε τίποτα.
Σήµερα, η εστίαση κλείνει συµβολικά τα φώτα, γιατί την έχετε
γονατίσει. Και εσείς σήµερα δίνετε ακόµη µια χαριστική βολή στο
κοινωνικό κεκτηµένο της χώρας µας. Η µόνη λύση είναι να φύγετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τόλκα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Σάββας Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μία µόνο κουβέντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτά που άκουσα από τον απερχόµενο συνάδελφο. Πώς
είναι δυνατόν να µην έχει κάνει τίποτε αυτή η Κυβέρνηση από
την ηµέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτό το
Υπουργείο, και να έχει εκδώσει σε αυτό το διάστηµα διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις; Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση
µε αυτά που λέγατε από το έδρανο της Βουλής πριν από λίγα
λεπτά.
Το διάστηµα από το 2019 µέχρι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µείνει στην ιστορία ως µία περίοδος µεταρρυθµίσεων, ριζοσπαστικών τοµών και διαρθρωτικών αλλαγών, από τις
πιο τολµηρές που έζησε µέχρι σήµερα η χώρα µας. Έχοντας δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πορεία ανάκαµψης της
χώρας, στόχος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να προωθήσει κι
άλλες µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στον κρατικό µηχανισµό.
Δεν χωρά αµφιβολία και δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς επ’
αυτού, ότι ο ΕΦΚΑ είναι από τους πλέον προβληµατικούς οργανισµούς του ελληνικού δηµοσίου. Είναι ένας οργανισµός που καλείται να εξυπηρετήσει εξίµισι εκατοµµύρια εργαζόµενους,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους και που ταλανίζεται, δυστυχώς, από λειτουργικές και ποιοτικές αδυναµίες, αποτέλεσµα
σε µεγάλο βαθµό και των παθογενειών των ταµείων που απορρόφησε τα προηγούµενα χρόνια. Πρόκειται για χρόνια προβλήµατα που αναδείχθηκαν ακόµη περισσότερο στις συνθήκες της
περιόδου της κρίσης και της πανδηµίας.
Είναι σοκαριστική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαπίστωση
ότι το 48% των καταγγελιών προς τον Συνήγορο του Πολίτη από
τους πολίτες αφορούν τον ΕΦΚΑ. Δεν είναι αυτό αρκετό για να
µας πείσει ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει;
Ποιος θέλει να ακούει καθηµερινά παράπονα -απόλυτα δικαιολογηµένα, θα έλεγα- πολιτών για τηλέφωνα που χτυπούν και
ποτέ δεν απαντούν, για καθυστερήσεις στις συντάξεις, για χρονοβόρα γραφειοκρατία στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών;
Χιλιάδες πολίτες εγκλωβίζονται καθηµερινά σε έναν λαβύρινθο
γραφειοκρατίας που δεν αρµόζει σε µια πολιτισµένη χώρα µε κοινωνικό πρόσωπο. Αυτόν τον λαβύρινθο ήρθε η ώρα να τον γκρεµίσουµε. Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει βελτιώσεις στη
λειτουργία του ΕΦΚΑ και γι’ αυτό έχει µειωθεί σε µεγάλο βαθµό
και ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων, ενώ ο ενιαίος αριθµός
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εξυπηρέτησης 1555 ήταν ένα αποφασιστικό βήµα για την επίλυση του προβλήµατος των κατεβασµένων τηλεφώνων. Ήρθε
όµως η ώρα για περισσότερες, για πιο ουσιαστικές αλλαγές και
αυτό επιχειρεί µε τόλµη και αποφασιστικότητα το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που συζητάµε σήµερα στη Βουλή, ένα νοµοσχέδιο φιλόδοξο αλλά πάνω
απ’ όλα αναγκαίο.
Μπροστά µας έχουµε µια σειρά από προκλήσεις, να βελτιώσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών, να γίνουν απλούστερες, πιο
γρήγορες, πιο εργονοµικές, πιο περιεκτικές. Η δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενηµερότητας για τους πολίτες µε χρέη 100
ευρώ, η παροχή επιπλέον δέκα ηµέρες άδειας για γονείς που
έχουν παιδιά µε σπάνια νοσήµατα, η κατάργηση προεγγραφής
των µη µισθωτών µε την έναρξη δραστηριότητας στην εφορία, η
επιλογή ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα είναι σαφείς και µελετηµένες παρεµβάσεις προς τη σωστή
κατεύθυνση. Και ακόµη, µεγάλη πρόκληση είναι και η ουσιαστική
στελέχωση του ασφαλιστικού οργανισµού. Ζήτηµα επίσης κρίσιµο είναι και η αξιοποίηση της πολύ σηµαντικής ακίνητης περιουσίας του οργανισµού, κύριε Υπουργέ, που θα συµβάλει
σηµαντικά στην αύξηση των πόρων του ασφαλιστικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι πεπεισµένος ότι οι αλλαγές για την αναβάθµιση του ΕΦΚΑ είναι αναγκαίες για τον µετασχηµατισµό του προς όφελος κυρίως του κοινωνικού συνόλου
και των πολιτών. Όλοι αναγνωρίζουµε ότι χρειάζονται δραστικές
λύσεις για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων του οργανισµού. Έχουµε µπροστά µας ένα ρεαλιστικό, εφαρµόσιµο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα µε στρατηγικής σηµασίας
παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του
ΕΦΚΑ, τη στελέχωσή του και την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του.
Στο πεδίο της καθηµερινής συναλλαγής του πολίτη µε το δηµόσιο, ένα πεδίο που θα έλεγα ότι ήταν η ιστορική µας αδυναµία
αρχίζουµε και κερδίζουµε έδαφος. Πρέπει να ανεβάσουµε περισσότερο τον πήχη µε όλο και πιο ουσιαστικά µέτρα, να θέσουµε
τις βάσεις για την ανάδυση ενός πραγµατικού πλαισίου εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και στο κράτος και αυτό έχει τεράστια αξία.
Μπορούµε να είµαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί από το 2019 όσον αφορά τον µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού
της κοινωνίας µας που προχωρά µε εντυπωσιακά βήµατα. Πρέπει
να εντείνουµε τις προσπάθειές µας για αυτόν τον µετασχηµατισµό, για έναν ΕΦΚΑ γρήγορο, αποτελεσµατικό, παραγωγικό,
έναν ΕΦΚΑ σύγχρονο που να λειτουργεί υπέρ των πολιτών,
αυτών για τους οποίους χτίζουµε τις δηµόσιες πολιτικές µας.
Μπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας πιο απλή και πιο εύκολη, µε
γρήγορη απονοµή συντάξεων, µε γρήγορη απονοµή αναδροµικών και επιδοµάτων, µε ταχεία διευθέτηση πιστοποιητικών αναπηρίας, ασφαλιστικών ενηµεροτήτων και πολλών ακόµη
πιστοποιητικών.
Είναι η ώρα να αλλάξουµε δοµές, διαδικασίες και αντιλήψεις,
να έρθουµε σε ρήξη µε τη γραφειοκρατική µικροδιαχείριση και
όπου χρειάζεται να συγκρουστούµε µε παγιωµένες καταστάσεις
και συµφέροντα. Έχουµε να επιλέξουµε ανάµεσα σε δύο δρόµους: την οπισθοδροµική αντίληψη από τη µία και τον προοδευτισµό από την άλλη. Ε, λοιπόν, τολµάµε εµείς, προχωράµε µε
τόλµη και αποφασιστικότητα στο επόµενο βήµα και πάµε µπροστά.
Και επειδή θέλω να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε κάτι που νοµίζω ότι δεν ήρθε για συζήτηση ακόµη, αλλά δεν θα µου δοθεί η
δυνατότητα αύριο, θέλω να αναφερθώ στο θέµα των ανασφάλιστων υπερηλίκων οµογενών. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, µε
πρωτοβουλία και δέσµευσή του ο Πρωθυπουργός δίνει λύση σε
αυτό το πρόβληµα. Δηµόσια τοποθετήθηκε και ο Υπουργός και
δήλωσε ότι θα φέρει τροπολογία για τη διευθέτηση αυτού του
τεράστιου προβλήµατος.
Και όπως γνωρίζουµε πολύ καλά, ανέφερε ότι θα κατατεθεί,
είναι στο Ελεγκτικό, όπως µου είπατε και εσείς. Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι µε τον ν.4387 για να πάρει κανείς απ’ αυτούς τους αν-
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θρώπους πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να έχει µόνιµη και νόµιµη
διαµονή στη χώρα σαράντα έτη από το 1990. Αυτός είναι ο νόµος
του ’16. Αντιλαµβάνεστε ότι η αριθµητική δεν βγαίνει, γι’ αυτό
και κανείς δεν έπαιρνε σύνταξη. Ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί.
Όπως πληροφορούµαι, η νέα τροπολογία που θα έρθει θα µειώνει αυτόν τον χρόνο στα τριάντα χρόνια. Όµως η νόµιµη διαµονή των παλιννοστούντων σε µαζικό επίπεδο ξεκίνησε
ουσιαστικά από το 2000 µε τον ν.2790 περί αποκατάστασης των
παλιννοστούντων οµογενών και των οµογενών από την Βόρειο
Ήπειρο. Άρα νοµίζω ότι πρέπει να το ξαναδούµε το θέµα. Νοµίζω
ότι ο χρόνος πρέπει να µειωθεί στα είκοσι χρόνια για να είµαστε
δικαιότεροι και να έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να
απολαµβάνουν τη σύνταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αναστασιάδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Δηµήτριος Μπιάγκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και
αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία είναι απερίγραπτη. Αρκεί µόνο µια
επίσκεψη σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα του ΕΦΚΑ για να αντιληφθεί κανείς την άσχηµη κατάσταση που επικρατεί.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ µας παρακαλούν καθηµερινά να σας µεταφέρουµε το δίκαιο αίτηµά τους για στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και δη των τοπικών υποκαταστηµάτων. Αξίζει µόνο να σας αναφέρω ότι σε πολλά υποκαταστήµατα η υποστελέχωση ξεπερνά και το 50% και οι εργαζόµενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες και υπερβολικές
απαιτήσεις που τους έχουν ανατεθεί. Οι ασφαλισµένοι δεν δεινοπαθούν. Και ξέρετε για ποιο πράγµα; Για το ελάχιστα κατοχυρωµένο δικαίωµά τους, την απονοµή τη σύνταξή τους, για την
απόδοση δηλαδή των δεδουλευµένων τους.
Προχωρήσατε, κύριε Υπουργέ, στο e-ΕΦΚΑ χωρίς να έχει προηγηθεί ο ανάλογος µηχανογραφικός σχεδιασµός, χωρίς καν να
προϋπάρχουν οι ψηφιακές δοµές. Καλούνται οι υπηρεσίες να
απαντήσουν σε αιτήµατα πολιτών για πλήθος συντάξεων, διαδοχικές, µε παράλληλη ασφάλιση, επικουρικές, για τις οποίες δεν
έχουν βγει καν ακόµα οι εγκύκλιοι, µε αποτέλεσµα την οργή και
την αγανάκτηση όλων των συνταξιούχων που βρίσκονται διαρκώς
σε αγωνία για το πότε και αν θα παραλάβουν τη σύνταξή τους.
Για τις αναπηρικές συντάξεις, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν συµπολίτες µας µε πολύ σοβαρά προβλήµατα υγείας που δεινοπαθούν µέχρι να λάβουν αυτό που δικαιούνται και το οποίο έχουν
τόσο πολύ µεγάλη ανάγκη, την αναπηρική σύνταξή τους δηλαδή.
Το κοινωνικό κράτος βυθίστηκε και µαζί του βυθίζονται όλες οι
ευπαθείς οµάδες του τόπου µας. Το σκληρό νεοφιλελεύθερο πολιτικό προφίλ της Κυβέρνησής σας περικυκλώνεται από ελάχιστη
έως µηδενική κοινωνική ευαισθησία µε πρόνοια καµία για τον
συµπολίτη µας. Κύριο µέληµά σας, νέο στοιχείο στην πολιτική
σκακιέρα η στελέχωση του ΕΦΚΑ από το ανθρώπινο δυναµικό
της ελεύθερης αγοράς. Βασική έννοια σας η τακτοποίηση των
σχεδίων σας.
Κύριε Υπουργέ, αν πραγµατικά επιθυµούσατε να δώσετε ένα
τέλος στο τέλµα που διαιωνίζεται στη δηµόσια διοίκηση, θα προκηρύσσατε διαγωνισµούς στον ΑΣΕΠ και δεν θα προχωρούσατε
σε προσλήψεις µε κριτήρια ΑΣΕΠ απλά και µόνο για να επικαλεστείτε µια επίπλαστη διαφανή διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα,
αν επιθυµούσατε µια πιο παραγωγική, λειτουργική και ανταγωνιστική δηµόσια διοίκηση, θα έπρεπε να σκεφτόσασταν πολύ σοβαρά να επιλέγατε δηµόσιους υπαλλήλους µε αυξηµένα τυπικά
προσόντα. Να αξιοποιούσατε στελέχη από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, υπαλλήλους δηλαδή υψηλών προδιαγραφών
και ταχυτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιζόταν µια συνολική αναβάθµιση και αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης. Θα
αναβαθµιζόταν επιτέλους έτσι και το κράτος και οι θεσµοί του.
Αντίθετα, µε το πελατειακό κράτος που εσείς προσπαθείτε πάλι
να στήσετε, οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια την Ελλάδα στην
οπισθοδρόµηση.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πειθαρχικές
αλλαγές, οι επιτροπές ελέγχου και οι διευθυντές δεν αποτελούν
πολιτικές αλλαγές ούτε χαράσσουν κάποια σπουδαία πολιτική.
Αποτελούν διοικητικές τροποποιήσεις µε αµφισβητούµενη, µάλιστα, έκβαση.
Η δηµόσια διοίκηση χρειάζεται θαρραλέα βήµατα. Χρειάζεται
πολιτικές αποφάσεις. Χρειάζεται στελέχωση. Χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στην πολυνοµία και
στις ποικίλες αυτές διατάξεις της ενοποίησης του ΕΦΚΑ. Αν κάτι
σήµερα αποτελεί κοινή παραδοχή είναι ότι ναι µεν η ενοποίηση
ολοκληρώθηκε στη θεωρία, όµως τα ταµεία δεν απώλεσαν ούτε
τους εσωτερικούς τους κανονισµούς ούτε άλλαξαν οι διατάξεις
ανά ταµείο. Συνακόλουθα, το εγχείρηµα της λειτουργικής ενοποίησης αποτελεί ακόµα το ζητούµενο, όταν βλέπεις διαρκώς
την αδυναµία του συστήµατος να παράξει έργο, να εκδώσει συντάξεις όχι µόνο ενός ταµείου, ως είθισται σήµερα, αλλά και διαδοχικές και επικουρικές κ.ο.κ.. Εδώ, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται
πια το µεγάλο σας στοίχηµα.
Κύριε Υπουργέ, σας έχω αναδείξει και µε ερώτηση, για την
οποία δεν έχω λάβει ακόµη σχετική απάντηση, για τους πρώην
ασφαλισµένους του ΟΓΑ, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στον
αέρα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4764/
2020, όσον αφορά τους εγγεγραµµένους στα µητρώα ασφαλισµένων των κλάδων πρόσθετης και κύριας ασφάλισης αγροτών
-του πρώην ΟΓΑ-, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στις 22-12-2020 και εκκρεµεί ο ασφαλιστικός έλεγχος
που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, µε δική σας πρωτοβουλία που φέρατε, διασφαλίσατε και αποδεχθήκατε τον
χρόνο ασφάλισης έως αποκλειστικά στις 31-12-2016 και µόνο.
Γιατί άραγε; Ερώτηση: Γιατί εξαιρέσατε τους υπολοίπους µέχρι
την ηµέρα που ψηφίστηκε η συγκεκριµένη διάταξη στον συγκεκριµένο νόµο που σας ανέφερα;
Έχω αναφερθεί επίσης και στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε την παράλληλη ασφάλιση, όπου η εφαρµογή του ΕΦΚΑ
και η υπαγωγή σε ασφαλιστικές κατηγορίες µε οριζόντιο τρόπο
έχει αποδειχθεί άδικη και αναποτελεσµατική. Συγκεκριµένα ο
ν.4670/2020 που θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και κατήργησε τη δυνατότητα που είχαν οι ιδιοκτήτες
τουριστικών καταλυµάτων έως και πέντε δωµατίων σε όλη την
επικράτεια ή δυναµικότητας έξι έως δέκα κλίνες και ήταν παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δεν υποχρεούνταν να ασφαλιστούν ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες στο πρώην ΟΑΕΕ, εφόσον το εν λόγω εισόδηµά
τους προερχόταν από τη µίσθωση του ανωτέρω. Ήταν, δηλαδή,
ένα συµπληρωµατικό οικονοµικό τους βοήθηµα στο γενικότερο
εισόδηµα που είχαν στην απασχόληση µε τον γεωργικό τοµέα.
Τέλος, σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής ανέδειξε την ταλαιπωρία, τη δυσλειτουργία και το επιπλέον µπάχαλο που θα δηµιουργηθεί µε την κατάργηση των
ανταποκριτών του ΟΓΑ. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η προσφορά των
ανταποκριτών στις τοπικές κοινωνίες είναι καθ’ όλα πολυσήµαντη, µοναδική, διακριτή και υπάρχει και ένα -θα το πω- άτυπο
δέσιµο µεταξύ ασφαλισµένων και ανταποκριτών. Γιατί είναι αυτοί
οι υπάλληλοι που δίνουν πληροφορίες, που µεριµνούν, που προνοούν και ενηµερώνουν για την πορεία αίτησης σύνταξης απέναντι στο απρόσωπο, στο άψυχο, στο αθηναϊκό κεντρικό κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Ο ανταποκριτής πέρα από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρείχε στους αγρότες της περιφέρειας, είναι για πολλούς συνταξιούχους ο «άνθρωπος - κλειδί». Σε πολλές δε αποµακρυσµένες
περιοχές είναι ο αφανής τους ήρωας, ο διαµεσολαβητής που
τους απαλλάσσει από µετακινήσεις και ταλαιπωρίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι ένας Υπουργός, µία
κυβέρνηση και ένα κράτος αξιολογούνται µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης που προωθούν και από το πόσο δίκαιο είναι το ασφαλιστικό σύστηµα που
παράγουν. Δεν µπορεί, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόµου µε τις τακτοποιήσεις ηµετέρων, µε το σύστηµα δηµόσιας διοίκησης που
προωθείτε να εκτιµηθεί και να αξιολογηθεί ούτε καν σαν ελπιδο-
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φόρο, αλλά καθόλα αναποτελεσµατικό και προφανώς πολιτικά
καταδικασµένο. Γιατί, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σχέδιο νόµου
υπάρχουν παρωχηµένες λογικές, οπισθοδροµικές αξίες και πατριαρχικές λογικές που έχουν στόχο να ελέγξουν το κράτος και
όχι πώς θα καλύψουµε τις βασικές και τις πάγιες ανάγκες της
δηµόσιας διοίκησης στη δηµιουργία ενός αποδοτικού, αποτελεσµατικού κοινωνικού συστήµατος ασφάλισης, βασισµένο δε σε
σύγχρονα µοντέλα διοίκησης και διακυβέρνησης, µε επίκεντρο
τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, για τον ασφαλισµένο.
Δεν µπορούµε να συναινέσουµε, κύριε Υπουργέ, εµείς σε αυτούς τους πολιτικούς σχεδιασµούς και κατά προέκταση δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτή την αντιµεταρρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπιάγκη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Πάνος Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο πιο άδικος
είναι ένας προς ψήφιση νόµος, τόσο περισσότερο συνοδεύεται
µε επίθετα που γεννούν προσδοκίες, αυτό που λέµε καλολογικά
επίθετα. Περίσσεψαν τα καλολογικά επίθετα γι’ αυτόν τον νόµο
από την πλευρά της Συµπολίτευσης.
Μας λέτε πως φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για δήθεν εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Για να δούµε, όµως, τι ακριβώς είναι αυτός ο
νόµος. Λέτε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο πως οι γενικοί διευθυντές και
οι διευθυντές του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ δύνανται να επιλέγονται
όχι µόνον από το δηµόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα µε
τριετή θητεία. Γιατί; Δεν υπάρχουν ικανοί υπάλληλοι στο δηµόσιο;
Και να σας πω; Είναι σίγουρο πως θα βρεθούν ικανοί στον ιδιωτικό τοµέα; Δεν φοβάστε πως οι πολλές επενδύσεις που καυχάστε ότι έρχονται θα απορροφήσουν όλους τους άξιους της
αγοράς;
Η αλήθεια είναι πως άξιοι υπάλληλοι του δηµοσίου θα παραµεριστούν, για να προσληφθούν γαλάζιοι ηµέτεροι, ηµέτεροι
άξιοι µε διάτρητες διαδικασίες. Είναι ένα παιχνίδι που το ξέρετε
πάρα πολύ καλά .Το έχετε εφεύρει. Είναι ένα παιχνίδι που δεν
αντέχει στο αστείο πως µε αυτό το σχέδιο νόµου ακυρώνετε έναν
δικό σας νόµο που προέβλεπε συγκεκριµένη διαδικασία για τα
επιτελικά στελέχη του δηµοσίου. Πριν από ενάµιση χρόνο τον
ψηφίσατε. Τον πετάτε τώρα στα άχρηστα, εκεί που έχει βρεθεί
και το επιτελικό κράτος σας.
Άκουσα που έγινε λόγος για της Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Βέβαια, παράγει ικανά στελέχη η Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης,
αλλά πιστεύω ότι ούτε και τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης δεν θέλετε, γιατί έχετε δυσανεξία σε οτιδήποτε το δηµόσιο. Δεν σας
ικανοποιεί η δηµόσια εκπαίδευση, δεν τη θέλετε. Είσαστε εχθρικοί απέναντι στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Τι να την κάνετε τη
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης; Δίκιο έχετε.
Καθιερώνετε στο νοµοσχέδιο πριµ παραγωγικότητας ως κίνητρο για τους υπαλλήλους που θα πιάσουν τους στόχους τους.
Μα αυτή η ρύθµιση ισχύει ήδη.
Όσον αφορά παρόµοιες διατάξεις, έχετε κακό προηγούµενο.
Να θυµίσω πως καθυστέρησε έναν χρόνο ο ΕΦΚΑ επί των ηµερών σας, που απέδωσε τόσες πολλές χιλιάδες συντάξεις, καθυστέρησε να καταβάλει το µπόνους του 2020. Το κατέβαλε τον
Δεκέµβριο του 2021 σε τετρακόσιους εβδοµήντα εισηγητές του
ΕΦΚΑ που αρίστευσαν, πιάνοντας τον στόχο για την ταχύτερη
έκδοση των εκκρεµών συντάξεων.
Όµως, υπάρχει εδώ και µία από τις πιο γνωστές, διάσηµες επιτυχίες σας. Η επιτυχία που ακούει στο όνοµα «µετακλητός». Δεν
υπήρχε περίπτωση να µην εισχωρήσουν και εδώ τα δικά σας παιδιά υπό τον µανδύα του µετακλητού υπαλλήλου. Αυξάνονται οι
θέσεις των µετακλητών και για τον διοικητή και για τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ. Αξιοκρατικά βεβαίως-βεβαίως, αλίµονο, µε
όρους ΑΣΕΠ, όπως λέτε.
Ποια είναι η επιτυχία σας, όµως, στο ρεπερτόριο του έργου
«εκσυγχρονισµός στον ΕΦΚΑ»; Βρήκε τη θέση της εδώ. Ακούστε,
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θεσπίζετε fast track διαδικασία απευθείας αναθέσεων κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας που υπάρχει για τις δηµόσιες συµβάσεις. Θα το επαναλάβω να το ακούσουν οι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης που θα ψηφίσουν αύριο: Κατά παρέκκλιση της
νοµοθεσίας που υπάρχει για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Η διαφάνεια, η λογοδοσία, όλα αυτά είναι ψιλά γράµµατα για
την Κυβέρνησή σας. Ο κίνδυνος για σκανδαλώδεις αναθέσεις και
διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος δεν ενοχλεί την Κυβέρνηση.
Η προσθήκη στο νοµοσχέδιο της σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων για τις κατ’ εξαίρεση
αναθέσεις συνιστά κοροϊδία, αφού όλος ο κανονισµός προµηθειών δηµιουργείται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων
για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Έχετε βαριές πολιτικές ευθύνες για την κατάντια του ΕΦΚΑ.
Τον αφήσατε να σέρνεται, τον απαξιώσατε για να τον πουλήσετε
στους ιδιώτες ακόµα και αυτόν. Τα ιδιωτικά στελέχη που µπαίνουν µέσα είναι το πρώτο βήµα. Στοχοποιείτε, όµως, όλους τους
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ γι’ αυτή την κατάντια στην οποία φέρατε
τον οργανισµό και συστήνετε µονάδα εσωτερικού ελέγχου αναζητώντας ενόχους ανάµεσα στους υπαλλήλους και όχι στη δική
σας αλλοπρόσαλλη διοίκηση. Που θα µας πείτε ότι χαϊδεύουµε
αυτιά ανίκανων υπαλλήλων! Αυτό είπατε ένα σωρό εδώ µέσα!
Δεν ντρέπεστε; Ετοιµάζετε δικαστήρια για τους υπαλλήλους, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας;
Μεταφέρονται ακόµα µε αυτό το νοµοσχέδιο κρίσιµες αρµοδιότητες, όπως το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ στον διορισµένο διοικητή, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόµη παύουν τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα για την επιµόρφωση των υπαλλήλων,
αλλά όπως είπαµε η ελεύθερη αγορά των ηµετέρων θα είναι αρκούντως επιµορφωµένη για να υπάρχει, να πάρει θέσεις, µισθούς
και µπόνους, όπως οι υπάλληλοι στο Μαξίµου που αρκεί να έχουν
απολυτήριο λυκείου για να αµείβονται µε παχυλούς µισθούς.
Τέλος, ένα άλλο σηµαντικό, στα άρθρα 10 έως 19 που καταλαµβάνουν και το µεγαλύτερο µέρος του σχεδίου νόµου που φέρατε για διαβούλευση, επιχειρείτε το µεγάλο ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας του ΕΦΚΑ. Συστήνετε µια µόνο προσωπική
εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία θα λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και η οποία θα διαχειριστεί την τεράστια περιουσία των τετρακοσίων ακινήτων κόστους 1 δισεκατοµµυρίου
ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η νέα εταιρεία που συστήνετε εγγράφεται στο γενικό µητρώο σαν να είναι µεσιτικό γραφείο και λειτουργεί σαν µια οποιαδήποτε ανώνυµη εταιρεία. Η
µετοχοποίηση της νέας εταιρείας είναι το πρώτο βήµα για την
πλήρη παραχώρησή της σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Η Κυβέρνηση σπάει σε µετοχές τον κόπο και τον ιδρώτα εργαζοµένων και συνταξιούχων. Μάλιστα αυτή η εταιρεία δεν αποτελεί φορέα γενικής κυβέρνησης άρα δεν λογοδοτεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση τίναξε στον αέρα
το ασφαλιστικό σύστηµα όσο οδεύει προς το τέλος της. Και όσο
οδεύει προς το τέλος της τόσο πιο επιθετική γίνεται ως προς την
αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, την εκποίηση της περιουσίας του λαού.
Και θα πω και κάτι -επιτρέψτε µου- εκτός θέµατος και ελπίζω
να µην µε βαθµολογήσει άσχηµα ως εκτός θέµατος, κύριε Πρόεδρε, αλλά ζούµε αυτές τις µέρες άλλο ένα µεγάλο ξεπούληµα
στην ανατολική Αττική. Ζούµε ένα επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζεται για αξιοποίηση χιλιάδες στρέµµατα ανάµεσα στο Λαγονήσι και στη Σαρωνίδα που θα γίνουν ξενοδοχεία, γκολφ κ.λπ.,
και δηµόσια διαβούλευση δεν έχει γίνει. Εµείς που ζούµε στην
ανατολική Αττική -εγώ είµαι κάτοικος Δήµου Σαρωνικού- εδώ που
θα γίνει αυτό το σχέδιο, δεν θα ερωτηθούµε; Η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού δεν θα ερωτηθεί; Όχι. Γι’ αυτό ζητήσαµε
και το ειδικό σχέδιο και τη στρατηγική µελέτη. Δεν προλαβαίνετε!
Δεν σας προλαβαίνουµε!
Εγώ πιστεύω ότι θα εξαντλήσετε την τετραετία γιατί µέχρι τότε
έχετε πολλή δουλειά να κάνετε εις βάρος του δηµοσίου, εις
βάρος του ελληνικού λαού. Όταν θα τελειώσει, όµως, αυτή η
ιστορία, σας ευχόµαστε και εµείς και όλος ο ελληνικός λαός καλό
κατευόδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκουρολιάκο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια παράµετρο που δεν έχετε θέσει υπ’ όψιν
σας είναι ότι θα µπορούσατε να συµβουλευτείτε τον κ. Παπαδηµούλη να µας πει πώς αξιοποιούνται τα ακίνητα. Ξέρει αυτός! Να
τον πάρουµε τηλέφωνο να µας πει πώς αξιοποιούνται τα ακίνητα
προς όφελος όλης της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο συνιστά µια σηµαντική µεταρρυθµιστική τοµή αποτελεσµατικότητας
στον πιο προβληµατικό ίσως οργανισµό του δηµοσίου, σε έναν
οργανισµό µε πολλές παθογένειες τις οποίες φέρει ήδη από συστάσεως του επί ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016. Κι αυτό γιατί η φύρδην
µίγδην ενοποίησή του προκάλεσε περισσότερα προβλήµατα
παρά έλυσε. Ωστόσο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση φαίνεται να ζει
σε ένα παράλληλο σύµπαν όπου όλα στον ΕΦΚΑ πάνε ρολόι και
οι πολίτες είναι πλήρως ικανοποιηµένοι µε τη λειτουργία του.
Δυστυχώς, όµως, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο και αυτό
εµείς το αντιλαµβανόµαστε και για τον λόγο αυτό προχωράµε σε
µια δραστική παρέµβαση µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών του και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του συνόλου
των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων. Αφουγκραζόµαστε τις
ανάγκες της κοινωνίας και τις διαµαρτυρίες όλων αυτών των πολιτών που ταλαιπωρούνται καθηµερινά, καθώς δεν µπορούν να
ικανοποιήσουν συνταγµατικά κατοχυρωµένα κοινωνικά δικαιώµατα τους, την ίδια στιγµή που η αξιοπρέπειά τους πλήττεται
ανεπανόρθωτα. Γιατί είναι θέµα αξιοπρέπειας ο συνταξιούχος να
λαµβάνει άµεσα τη σύνταξή του για να είναι σε θέση να βιοποριστεί. Είναι θέµα αξιοπρέπειας η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας όταν οι οφειλές του ασφαλισµένου δεν υπερβαίνουν τα
100 ευρώ προκειµένου να µπορεί να εισπράξει τα χρήµατά του
ή να λάβει µέρος σε έναν δηµόσιο διαγωνισµό στον οποίο θεωρείται προαπαιτούµενο.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της χρηστής διοίκησης, της αρχής της
αποτελεσµατικότητας και της εύρυθµης λειτουργίας του οργανισµού, στοχεύουµε στον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του
ΕΦΚΑ προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Όσα έχουν
γίνει µέχρι σήµερα ή όσα -σωστά να πούµε- έχουµε κάνει µέχρι
σήµερα µε την απονοµή των συντάξεων να σπάει ρεκόρ το 2021
και τον ενιαίο αριθµό 1555 να ανταποκρίνεται σε πλήθος αιτηµάτων είναι θετικά, αλλά δυστυχώς δεν φτάνουν. Η απλοποίηση και
η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση του δυναµικού και
η αξιοποίηση των παγίων του ΕΦΚΑ είναι µονόδροµος.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκουµε την ανατροπή µιας παγιωµένης καταστάσεις, ήτοι της ταλαιπωρίας που υφίστανται
πάνω από εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένοι άλλοτε εξαιτίας της
κωλυσιεργίας και άλλοτε εξαιτίας της µη εξυπηρέτησης τους.
Και πώς θα επιτευχθεί αυτό; Προσελκύοντας στελέχη ικανά και
έµπειρα στον χώρο της διοίκησης προκειµένου να δώσουν αποτελέσµατα το συντοµότερο δυνατόν. Προσελκύοντας τα µε
όρους αγοράς. Αν αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να στραφούµε στον
ιδιωτικό τοµέα, αυτό θα κάνουµε.
Σπεύσατε να κατακρίνετε τη διάταξη για τους διευθυντές από
τον ιδιωτικό τοµέα ότι δήθεν πλήττει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Παραβλέπετε, όµως, ότι η πρόσληψη ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις του δηµοσίου έγινε πριν από τον ΕΦΚΑ το 2018
στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
Και γιατί ακριβώς πλήττεται η διαφάνεια; Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ρητώς πως οι προσλήψεις θα γίνονται µε απολύτως διαφανείς διαδικασίες, µε δηµόσια προκήρυξη και µε τη σύµπραξη
του ΑΣΕΠ. Άλλωστε οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΕΦΚΑ ο
οποίος πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να θέσει υποψηφιότητα
και να αναλάβει γενικός διευθυντής ή διευθυντής. Δεν αποκλείουµε κανέναν από αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως δίνουµε τη δυνατότητα σε περισσότερους, σε επαγγελµατίες τόσο του
δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα.
Στην ίδια λογική παρέχουµε επίσης κίνητρα για όσους παράγουν αποτελέσµατα. Με άλλα λόγια επιβραβεύουµε τους ασυνείδητους υπαλλήλους µε τη µορφή µπόνους που στην πράξη

7879

σηµαίνει υψηλότερες αποδοχές. Ελέγχουµε όµως και αυτούς
που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έτσι συστήνουµε µονάδα εσωτερικών ερευνών ώστε να δοθεί επιτέλους ένα τέλος
στην ατιµωρησία και στην αδικία. Έως πότε θα εκκρεµούν χιλιάδες καταγγελίες πολιτών σε βάρος υπαλλήλων που µέχρι και σήµερα δεν έχουν εξεταστεί;
Προχωράµε, επίσης, στην εφαρµογή ενός πιο ευέλικτου και
ταχύτερου συστήµατος προµηθειών. Γιατί το κάνουµε; Για να πατάξουµε τη γραφειοκρατία που εµποδίζει την έγκαιρη προµήθεια
αναλωσίµων, για να απαλλάξουµε υπαλλήλους και ασφαλισµένους από την ταλαιπωρία. Δεν είναι λίγες οι φορές που λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων οι υπάλληλοι είτε υποφέρουν το
καλοκαίρι χωρίς κλιµατιστικά είτε αναγκάζονται οι ίδιοι να αγοράσουν αναλώσιµα για να κάνουν τη δουλειά τους. Εάν εσείς επιλέγετε να τάσσεστε υπέρ της γραφειοκρατίας εµείς επιλέγουµε
την απλοποίηση και την ταχύτητα στην επίλυση των προβληµάτων. Επιλέγουµε την επιτάχυνση, σύµφωνα πάντα µε τις επιταγές
του Ενωσιακού Δικαίου και τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, περί δηµοσίων συµβάσεων.
Και καταλήγουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος των ασφαλισµένων. Κι εδώ ακούσαµε το οξύµωρο ότι χαρίζουµε τα ακίνητα
σε ιδιώτες, όταν στην εταιρεία για τη διαχείρισή τους δεν υπάρχει κανένας ιδιώτης. Φούµαρα η ιδιωτικοποίηση. Και σήµερα που
µιλάµε, µεγάλο ποσοστό, πάνω από 20%, το φιλέτο θα έλεγα της
ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ παραµένει αναξιοποίητο, ενώ ο
οργανισµός αναγκάζεται την ίδια στιγµή να νοικιάζει δεκάδες ακίνητα για να στεγάσει τις ανάγκες του.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, προτιµάτε να ρηµάζει
ένα χαρτοφυλάκιο τετρακοσίων ακινήτων αξίας πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ; Προτιµάτε έναν ΕΦΚΑ εξαρτώµενο ολοένα
και περισσότερο από την κρατική χρηµατοδότηση και τις εισφορές των ασφαλισµένων, παρά την αξιοποίηση κάθε µέσου που
διαθέτει για την αύξηση των εσόδων του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η υλοποίηση των απαιτήσεων της κοινωνίας για έναν πιο αποτελεσµατικό
και φιλικό ΕΦΚΑ. Συνιστά σηµαντική τοµή στον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και βελτιώνει σηµαντικά το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών του, βελτιώνει τη σχέση του πολίτη µε τη
διοίκηση, τη σχέση του ΕΦΚΑ µε την κοινωνία. Είναι υποχρέωσή
µας να αλλάξουµε τον ΕΦΚΑ και αυτό κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Φωτήλα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Δηµήτριος Χαρίτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε είναι βέβαιο ότι προκαλεί µεγάλο ενδιαφέρον.
Άλλωστε αφορά σχεδόν εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένους και
συνταξιούχους.
Θα ήθελα λοιπόν, εξαρχής να σας πω αν νοµίζετε ότι πατώντας
πάνω στις δυσλειτουργίες, στα υπαρκτά προβλήµατα του ΕΦΚΑ
θα έχετε άλλοθι για το έγκληµα που προετοιµάζετε να διαπράξετε
σε βάρος του φορέα, της ακίνητης περιουσίας του και του ασφαλιστικού συστήµατος είστε πάρα πολύ γελασµένοι. Αν το ενδιαφέρον σας ήταν πραγµατικό για τους συνταξιούχους δεν θα
καταργούσατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη και δεν θα φορολογούσατε τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Πόσο υποκριτές µπορείτε
να είστε όταν αφήνετε απροστάτευτους τους χαµηλοσυνταξιούχους, µέσα στα µεγάλα κύµατα της ακρίβειας για να τους πνίγουν
στην κυριολεξία οι φουσκωµένοι λογαριασµοί της ΔΕΗ; Ποιον πείθετε ότι ενδιαφέρεστε για τον ΕΦΚΑ όταν ανοίγετε νέα µαύρη
τρύπα στον προϋπολογισµό του, µε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης; Διαλύσατε µε νόµο τις εργασιακές σχέσεις.
Τι πόροι µπορούν να εισρεύσουν στα ασφαλιστικά ταµεία από
δίωρη ή τρίωρη απασχόληση.
Δυστυχώς τα όσα βιώνουν στις συναλλαγές τους οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισµένοι λίγο σας απασχολούν. Καρφί δεν σας καίγεται. Αφήσατε για δυόµισι χρόνια τον ΕΦΚΑ χωρίς να
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προσλάβετε µόνιµο προσωπικό, ενώ βλέπατε ότι ο αριθµός των
αιτήσεων συνταξιοδότησης γιγάντωνε σε σχέση µε αυτές που
µπορούσε να εκκαθαρίσει.
Επισκέφτηκα το υποκατάστηµα του ΕΦΚΑ στην Κοµοτηνή. Λειτουργεί σήµερα µε το 40% του προσωπικού που διέθετε πριν
από τρία χρόνια, µετά τις αποσπάσεις που έγιναν σε νέες υπηρεσίες χωρίς να αναπληρωθεί το προσωπικό. Και περιµένουν οι
συνταξιούχοι στη Ροδόπη να εκκαθαριστούν οι συντάξεις τους.
Εσείς ευθύνεστε αποκλειστικά, κύριοι γι’ αυτή την κατάσταση.
Αφήσατε όχι τόσο αθώα στα αζήτητα την αναβάθµιση του πληροφοριακού συστήµατος του ΕΦΚΑ. Πειραµατιστήκατε «στου κασίδη το κεφάλι», προσλαµβάνοντας δικηγόρους και λογιστές για
την ταχύτερη δήθεν έκδοση των συντάξεων.
Και ποιο είναι το αποτέλεσµα όλων αυτών των επιλογών σας;
Όσο και αν σας ενοχλεί να το ακούτε, έχει τριπλασιαστεί επί των
ηµερών σας ο αριθµός των συντάξεων που εκκρεµούν. Αντί λοιπόν, να ζητήσετε µια συγγνώµη από τους συνταξιούχους και
τους ασφαλισµένους, που οι πολιτικές σας τους ταλαιπωρούν,
εσείς βρήκατε εξιλαστήρια θύµατα τους εργαζόµενους για να
τους φορτώσετε τις δικές σας αµαρτίες.
Πρώτα λοιπόν δυσφηµείτε, µετά απαξιώνετε -άλλωστε το δηµόσιο σας προκαλεί αλλεργία-, αξιοποιείτε τη δικαιολογηµένη
δυσαρέσκεια των συνταξιούχων για να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά του ΕΦΚΑ. Παλιά σας τέχνη κόσκινο.
Τι ακριβώς όµως, κάνετε µε το νοµοσχέδιο; Παρακάµπτετε την
υπάρχουσα δηµόσια διοίκηση, προσλαµβάνοντας σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα, µάνατζερ,
τα γνωστά ως golden boys, µε παχυλούς µισθούς που αποτελούν
πρόκληση για τη χειµάζουσα κοινωνία. Εκτός κι αν για εσάς, κύριοι, οι αµοιβές των 8 χιλιάδων ευρώ µηνιαίως δεν αποτελούν
πρόκληση. Απαντήστε όχι σε εµάς, αλλά στην ελληνική κοινωνία
γιατί αρνείστε να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ,
γιατί αρνείστε να στηρίξετε όσους ασφυκτιούν σήµερα µέσα
στην οικονοµική κρίση. Δεν υπάρχει προηγούµενο στην ιστορία
της δηµόσιας διοίκησης, να προσλαµβάνονται ιδιωτικά στελέχη,
εκτός της ιεραρχίας, κατά παράβαση του Συντάγµατος µε σκανδαλώδεις αµοιβές σχεδόν τετραπλάσιες των άλλων στελεχών
του δηµοσίου.
Στήνετε το κοµµατικό κράτος για να βολέψετε στον ΕΦΚΑ τα
δικά σας παιδιά. Οι άριστοι, οι κοµµατικά εκλεκτοί, µε πτυχία ή
χωρίς ετοιµάζονται να εφορµήσουν ως αλεξιπτωτιστές για να καταλάβουν τις επιτελικές θέσεις µε πολυετείς ανεξέλεγκτες συµβάσεις, ουσιαστικά εκτός ΑΣΕΠ. Μας γυρίζετε πίσω στις εποχές
του πελατειακού κράτους της Δεξιάς, του ρουσφετιού, που οι
πολίτες υποχρεώνονταν να βάζουν µέσο, προκειµένου να γίνουν
οι δουλειές τους. Αποσταθεροποιείτε τη λειτουργία του ΕΦΚΑ,
ωθείτε τα στελέχη του, τους συνεπείς εργαζόµενους στο περιθώριο. Στην πραγµατικότητα αντί να λύνετε, βάζετε µια πραγµατική βόµβα στα θεµέλια του ΕΦΚΑ, στον πυρήνα του κοινωνικού
κράτους και στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι, πίσω από τις αναφορές για την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ δεν µπορείτε να κρύψετε το
µεγάλο φαγοπότι που ετοιµάζεται να στηθεί για τα ακίνητα φιλέτα που διαθέτει ο ΕΦΚΑ αξίας που ξεπερνά το 1 δισεκατοµµύριο, περιουσία που φαίνεται να έχει µπει στο µάτι των µεγάλων
ιδιωτικών συµφερόντων. Ήδη τα deal για επτά µάλιστα φιλέτα
του ΕΦΚΑ έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και εσείς φαίνεστε
έτοιµοι, διατεθειµένοι για νέα deal. Η Κυβέρνηση άλλωστε των
deal είστε.
Η ανώνυµη εταιρεία που στήνετε χωρίς καν τη συµµετοχή του
ΕΦΚΑ, η ασυλία που θα απολαµβάνουν οι εξωτερικοί ιδιώτες διευθυντές που θα υπογράφουν, αφού δεν θα δεσµεύονται από
τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα αφήνουν χώρο για να εµφιλοχωρήσουν σκανδαλώδεις συµβάσεις. Μιλάµε για την περιουσία που
αποκτήθηκε από τις εισφορές εκατοµµυρίων εργαζοµένων, γενεών και γενεών, ακόµα από τη δεκαετία του 30, περιουσία που
είναι ποτισµένη µε τη σκληρή εργασία των ασφαλισµένων.
Μέχρι σήµερα κύριοι, µε την εκποίηση άλλων δοµών της δηµόσιας περιουσίας, θα σας το πω ανοιχτά, ασελγούσατε στον ευρύτερο χώρο της εκκλησίας.
Με το εν λόγω νοµοσχέδιο ετοιµάζεστε πλέον να ασελγήσετε
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εντός του ιερού, εκεί που οι εργαζόµενοι έχουν αποθέσει τους
κόπους και τις θυσίες µιας ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δέσµευσή µας ως ΣΥΡΙΖΑ
απέναντι στην ελληνική κοινωνία είναι µία. Η κατάργηση του
νόµου αυτού και η αντικατάστασή του από έναν λειτουργικό και
αποτελεσµατικό νόµο, για έναν πραγµατικά σύγχρονο ΕΦΚΑ
στην υπηρεσία των συνταξιούχων, των ασφαλισµένων και της
κοινωνίας µας.
Είναι βέβαιο ότι ένα τέτοιο νοµοθετικό κατασκεύασµα που χτυπάει στην καρδιά το κοινωνικό κράτος θα αποτελέσει για την κυβέρνησή σας τη θρυαλλίδα ώστε η κλεψύδρα να αρχίσει να
µετρά αντίστροφα για το πολιτικό σας τέλος. Και είναι βέβαιο ότι
όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο για τους εργαζόµενους και τον τόπο.
Καταψηφίζω το νοµοσχέδιο, αγαπητέ Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαρίτου.
Θα κλείσουµε την αποψινή συνεδρίαση µε τη Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου, µε
την οποία ολοκληρώσαµε και τον πέµπτο κύκλο οµιλητών και
αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσουµε µε τον έκτο κύκλο.
Ορίστε, κυρία Νοτοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
προχωρά ακάθεκτη νοµοθετώντας εις βάρος των εργαζοµένων,
των συνταξιούχων, των ασφαλισµένων και του πολύπαθου δηµοσίου συµφέροντος. Στο στόχαστρο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
βρέθηκε από την πρώτη κιόλας µέρα η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του κόσµου
της εργασίας, αλλά και οι κόποι και οι θυσίες µιας ζωής, η πορεία
στη ζωή των πολιτών αυτής της χώρας και φυσικά η περιουσία
του ελληνικού λαού.
Δυόµισι χρόνια τώρα βλέπουµε να διαπράττεται ένα έγκληµα
κατ’ εξακολούθηση µε τον αντεργατικό νόµο και µε την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στα ιδιωτικά συµφέροντα, ενώ
σήµερα έρχεστε µε το παρόν νοµοσχέδιο να ολοκληρώσετε πια
αυτό το έγκληµα, µε ένα νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται ως δήθεν
εκσυγχρονισµός. Οι λέξεις έχουν χάσει πραγµατικά την αξία και
το νόηµά τους µε την υποκρισία αυτής της Κυβέρνησης, γιατί µε
το παρόν νοµοσχέδιο προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και στην ανεξέλεγκτη πρόσληψη «ηµετέρων»
µε παχυλούς µισθούς σε διευθυντικές θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Κοµµατικοποιείτε στην πραγµατικότητα τη δηµόσια διοίκηση, φέρνετε κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες κατά παρέκκλιση
απευθείας αναθέσεις και προµήθειες. Λεηλατείτε την περιουσία
του ΕΦΚΑ, απαξιώνετε και ακρωτηριάζετε τον e-ΕΦΚΑ. Τι κάνετε,
δηλαδή; Παραδίδετε τον ΕΦΚΑ σε ιδιωτικά συµφέροντα. Το ίδιο
το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα γίνεται βορά στις ορέξεις των
συµφερόντων που εξυπηρετείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, πρέπει
να καταλάβετε κάτι, το οποίο αν δεν θέλετε να το καταλάβετε,
θα σας αναγκάσει να το κάνετε ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Το κράτος, οι δηµόσιες υπηρεσίες, η δηµόσια περιουσία δεν είναι τσιφλίκι σας για να το σπαταλάτε όπου και όπως εσείς επιθυµείτε.
Εσείς σπαταλάτε πόρους αλόγιστα, χαρίζετε κοµµάτια της περιουσίας του ελληνικού λαού, τον µόχθο του ελληνικού λαού στους
«φίλους» και στους «εκλεκτούς» σας. Βυθίζετε τη χώρα ξανά και
ξανά σε κρίση µε τις ιδεοληπτικές εµµονές σας και µε τις επιλογές σας. Αυτό είναι το δικό σας έργο στην πραγµατικότητα. Είναι
η επιλογή σας να απαξιώνετε συστηµατικά τον δηµόσιο φορέα,
τις δηµόσιες δοµές και να δίνετε ζωτικό χώρο και αρµοδιότητες
στους «φίλους» σας, κάτι που κάνετε παντού. Στην υγεία που σήµερα φτάσαµε να θρηνούµε είκοσι πέντε χιλιάδες απώλειες, στην
παιδεία, αλλά και σε όλους τους τοµείς έχετε ακριβώς το ίδιο
στυγνό νεοφιλελεύθερο ακραίο σχέδιο, την ίδια συνταγή απαξίωσης και απαξίας κάθε τι δηµοσίου. Πρώτα µεγαλοποιείτε και
διογκώνετε τα υπαρκτά προβλήµατα δηµιουργώντας έτσι ένα
σκηνικό δήθεν αδιεξόδου και στη συνέχεια συκοφαντείτε τους
δηµόσιους φορείς και τους υπαλλήλους, µε στόχο να είναι ευά-
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λωτοι στα σχέδιά σας.
Επενδύετε λανθασµένα στον κοινωνικό αυτοµατισµό και στον
διχασµό, αλλά η κοινωνία σας έχει καταλάβει πλέον και σας γυρίζει την πλάτη. Και τέλος, υπόσχεστε στο κοινωνικό σύνολο µια
καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες και φθηνότερες λύσεις.
Αυτές τις υποσχέσεις σας βιώνει σήµερα και παίρνει µια γερή
γεύση ο ελληνικός λαός µε το ηλεκτρικό ρεύµα από τη δήθεν µεταρρύθµισή σας στη ΔΕΗ, µε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και
τους εκρηκτικούς λογαριασµούς του ρεύµατος. Έτσι πάνε αυτά,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Την ίδια τακτική ακριβώς ακολουθείτε χρόνια τώρα και µε τον
ΕΦΚΑ. Ποιος δεν θυµάται τις καταγγελίες σας για την καθυστέρηση εκκρεµών συντάξεων; Από τότε ρίχνετε το βάρος στους εργαζόµενους, αποκρύπτοντας ότι επί δέκα περίπου χρόνια οι
υπηρεσίες αποψιλώνονταν. Όµως, οι εκκρεµείς συντάξεις τριπλασιάστηκαν επί των ηµερών σας. Και πάλι σας φταίνε δήθεν
οι εργαζόµενοι. Η ανεπάρκειά σας φταίει, όπως και οι στρατηγικές σας επιλογές που στηρίζονται στο να µην προσλάβετε κανέναν άνθρωπο µέχρι στιγµής µε δηµόσιο χαρακτήρα, να µην
στηρίξετε και να µην προσλάβετε το απαραίτητο προσωπικό, να
µην περάσετε στην ψηφιακή εποχή, να µην στηρίξετε τον ΕΦΚΑ
µε προσωπικό, µε λογισµικό και µε τα απαραίτητα εργαλεία και
συστήµατα. Είναι προφανές πως ο σκοπός σας δεν είναι άλλος
από την απαξίωση του ΕΦΚΑ.
Με αυτό πετυχαίνετε τρεις στόχους: Να εγκαταστήσετε το
«γαλάζιο» κοµµατικό πελατειακό σας κράτος για να έχετε πλήρη
έλεγχο, δεύτερον, την ιδιωτικοποίηση αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών, για να στηρίξετε και πάλι συγκεκριµένα συµφέροντα και
τρίτον, να χαρίσετε ανεµπόδιστα τα ακίνητα - φιλέτα του ΕΦΚΑ
στους ισχυρούς υποστηρικτές σας. Άρα, λοιπόν, εσείς παρακάµπτετε και απαξιώνετε το υπάρχον στελεχιακό δυναµικό, όταν για
πρώτη φορά εισάγετε από το παράθυρο την πλήρωση των επιτελικών θέσεων όχι µόνο από το δηµόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις που εσείς θέλετε και σε ανθρώπους στους
οποίους θέλετε να δώσετε υπέρογκους, παχυλούς µισθούς.
Αναρωτιέµαι πώς πάτε στις περιφέρειές σας οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Πώς πάτε και µιλάτε στους ανθρώπους του
µόχθου που δεν τα βγάζουν πέρα µετά το πρώτο δεκαπενθήµερο
του µήνα, ίσως πια ούτε και σε αυτό, και τους λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όταν κρατάτε καθηλωµένο τον βασικό µισθό,
αλλά από την άλλη µεριά δίνετε πάνω από 8.000 ευρώ στα
golden boys του ΕΦΚΑ και όχι µόνο;
Απαξιώνετε, λοιπόν, το στελεχιακό δυναµικό του ΕΦΚΑ, ανθρώπους µε εµπειρία, µε προσόντα, µε πορεία ζωής και µε σταδιοδροµία, ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο
δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και φτάνετε να τους
στοχοποιείτε κανονικά, µήπως και κρύψετε έτσι την ανεπάρκειά
σας, µήπως και αποσείσετε τις ευθύνες σας. Σας παρακαλώ!
Είναι αστείες οι προϋποθέσεις που θέτετε γι’ αυτές τις θέσεις
για να είναι κάποιος υποψήφιος. Και µόνο το γεγονός ότι δεν επιλέγονται από το ΑΣΕΠ κάνει φανερό το πάρτι που ετοιµάζεστε
να στήσετε µε τα γαλάζια παιδιά.
Φυσικά φτάνετε να αυξήσετε και τον αριθµό µετακλητών που
θα έχουν στη διάθεσή τους ο διοικητής και οι υποδιοικητές του
ΕΦΚΑ. Εσείς που µιλούσατε δήθεν για στρατιές µετακλητών! Επίσης, καθιερώνετε µονάδα εσωτερικού ελέγχου, όπου από τα νέα
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πειθαρχικά συµβούλια απουσιάζει ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Αντί να δηµιουργήσετε ένα υγιές περιβάλλον µε κίνητρα για
πραγµατική απόδοση και για αυτοβελτίωση, εσείς καθιερώνετε,
όπως κάνετε παντού, ένα κλίµα φόβου και ένα κλίµα τροµοκρατίας. Όµως, αυτό δεν θα σας οδηγήσει πουθενά, γιατί η κοινωνία
ξέρει ότι οι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ και σε όλο τον δηµόσιο
τοµέα είναι και µπορούν να είναι και συνεργάτες και σύµµαχοι
σε µια µεγάλη αλλαγή, σε µία πραγµατική µεταρρύθµιση,
Μπροστά στις µεγάλες προκλήσεις που θέτει η εποχή µας
εσείς φυσικά ετοιµάζετε -δεν το είπατε αυτό, αλλά σας το λένε
από το πρωί η εισηγήτριά µας, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι
από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, όπως επίσης και από
την υπόλοιπη Αντιπολίτευση- το µεγάλο ξεπούληµα της ακίνητης
περιουσίας, των «φιλέτων» του ΕΦΚΑ που σήµερα περιλαµβάνει
πάνω από τετρακόσια ακίνητα. Και φυσικά µε τη δικαιολογία της
ευελιξίας -ας µιλήσουµε πάλι για τα κατά παρέκκλιση- καθιερώνετε -τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!- τις απευθείας αναθέσεις
κατά παρέκκλιση. Προφανώς δεν σας έφτασαν τα 5,5 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, διότι το σχέδιο της Κυβέρνησης
αυτής ολοκληρώνεται µε την πρόβλεψη για στελέχωση της εταιρείας µε σαράντα θέσεις προσωπικού και τρεις θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, όλες µε προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ. Άρα
δίνετε 8.500 σε golden boys, αλλά αρνείστε να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ, ενώ θεσµοθετήσατε τις απλήρωτες
υπερωρίες. Δώσατε 5,5 δισεκατοµµύρια σε απευθείας αναθέσεις, αλλά αδιαφορείτε για το αν βγαίνει ο µήνας για την ελληνική κοινωνία.
Αυτή η Κυβέρνηση αρνείται τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και τη µείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης
ανάγκης, αλλά έφερε πολλές φοροαπαλλαγές για το µεγάλο κεφάλαιο και τον πλούτο. Αυτή είναι Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µία Κυβέρνηση επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία,
µία Κυβέρνηση που απαξιώνει το κοινωνικό κράτος, κοµµατικοποιεί τη δηµόσια διοίκηση και αλώνει τη δηµόσια περιουσία. Σύντοµα, όµως, θα αποτελείτε κυβερνητικό παρελθόν και µια
προοδευτική Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα
κλείσει τις πληγές που ανοίγετε και θα κάνει µια καινούργια
αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική
ασφάλιση».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

