ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’
Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8460
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7883, 7884, 7886, 7887,
7888, 7891, 7892, 7894, 7895, 7896, 7897, 7899, 7901, 7902,
7903, 7906, 7908, 7915, 7926, 7933, 7935, 7936, 7937, 7939,
7940, 7941, 7943, 7948, 7953, 7954, 7957, 7959, 7960, 7977
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7892
4. Επί του Κανονισµού, σελ. 7892
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου 2022, σελ. 7883
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συνέχιση της συζήτησης 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. 7883 - 7966, 8113 - 8114, 8438 - 8445
2. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων:
i. από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως και 19 και από 27
έως και 30, καθώς και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου,
σελ. 7966 - 7974
ii. από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου , σελ. 7975 - 7976
3. Ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί
των άρθρων 1 έως και 19 και 27 έως και 30, καθώς και επί
του συνόλου του σχεδίου νόµου Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, σελ. 7977, 8113 - 8437
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 7977 - 8112
5. Κατάθεση πρότασης νόµου: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν σήµερα
17.02.2022 πρόταση νόµου: «Για τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζόµενους», σελ. 7937
6. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
τις εκθέσεις της επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών:
i) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας, σελ. 7941
ii) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας, σελ. 7941
iii) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σελ. 7941
iv) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας, σελ. 7941
v) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µε-

ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα., σελ. 7941
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ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7910
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σελ. 7947
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 7904
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ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
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ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’
Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο οµιλητή έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 399/10-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Χαρίτση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα:
«Σε ιστορικό υψηλό η τιµή της βενζίνης στη χώρα. Να ληφθούν
άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου µε µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης».
2. Η µε αριθµό 421/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Αναγκαία η άµεση διόρθωση των λαθών στον επανυπολογισµό
των συντάξεων».
3. Η µε αριθµό 419/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Επιχείρηση παράδοσης του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ σε ιδιωτικά συµφέροντα».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 407/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Σχεδιασµός αντιπυρικής
αγροτοδασοπροστασίας 2022».
2. Η µε αριθµό 420/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-

τού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Νοµοθετική ρύθµιση για την άµεση
προκήρυξη ενενήντα θέσεων καθαριότητας στο Πανεπιστήµιο
της Πάτρας και παράταση µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 22 µέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης».
3. Η µε αριθµό 423/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Άννας Βαγενά προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η κατασκευή του φράγµατος της Σκοπιάς Φαρσάλων στον Ενιπέα».
4. Η µε αριθµό 408/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Να προχωρήσει άµεσα η κατασκευή του κεντρικού σταθµού
υπεραστικών λεωφορείων στον Ελαιώνα».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2053/30-12-2021 ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας
Τζάκρη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Σύλλογος Εργαζοµένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς - καθαρίστριες ALTER EGO».
2. Η µε αριθµό 1964/18-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η προστασία όλων των διανοµέων - µεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρµες».
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρµοσµένη
πολιτική ασκείται πάντα µε απαντήσεις σε διλήµµατα και σε καµµία περίπτωση µε κινήσεις δηµοσίων σχέσεων. Πάντα, λοιπόν,
στις πολιτικές αποφάσεις πρέπει να αποφασίζει κάποιος µε ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.
Ταυτόχρονα, για το συγκεκριµένο θέµα που συζητάµε σήµερα
πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα τι δηµόσιο τοµέα θέλουµε. Το
ανέφερε, άλλωστε, χαρακτηριστικά στην εισήγησή του περί αντισυνταγµατικότητας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η πεµπτουσία, λοιπόν, της σηµερινής συζήτησης
συµπυκνώνεται στον συνδυασµό των απαντήσεων στα παραπάνω δύο ερωτήµατα.
Όσο και να φωνάζετε από την Αντιπολίτευση το κάνετε εις ώτα
µη ακουόντων. Αφήνω, βέβαια, στην άκρη τις ακραίες κραυγές
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περί νεοφιλελευθερισµού, περί κατάργησης του δηµοσίου στα
θέµατα του δηµοσίου ελέγχου και της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Τα ερωτήµατα που έθεσα είναι και τα κρίσιµα.
Εµείς, λοιπόν, ως κυβερνητική πλειοψηφία, επιλέγουµε κατ’
αρχάς χωρίς δογµατισµούς ένα ψηφιοποιηµένο δηµόσιο που δεν
θα είναι δυνάστης του πολίτη και µε δηµοσίους υπαλλήλους οι
οποίοι θα αξιολογούνται και θα κινητροδοτούνται.
Εσείς τι επιλέγετε; Επιλέγετε την ακινησία και τη συνεχή οµηρία των πολιτών, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραµένουν όµηροι ενός συστήµατος το οποίο ουσιαστικά είναι ακραία
απέναντί του.
Παράλληλα, και εδώ είναι η απάντηση στο πρώτο δίληµµα, επιλέγουµε τους πολλούς, αυτούς που περιµένουν χρόνια για τη
σύνταξή τους ή για να λυθεί κάποια εκκρεµότητα σε αυτές. Αυτούς που δεν µπορούν να βρουν άκρη µε τον φάκελό τους. Αυτούς που στα επανειληµµένα τηλέφωνα στον ΕΦΚΑ δεν έπαιρναν
καµµία απάντηση. Μάλλον λάθος κάνω στον τοµέα αυτό. Όλες
οι κλήσεις παρέµεναν αναπάντητες. Αναφέροµαι σε αυτούς των
οποίων οι φάκελοι χάνονταν και έπρεπε να ξεκινήσουν από την
αρχή τη διαδικασία.
Εσείς τι επιλέγετε; Επιλέγετε να στηρίξετε µία χούφτα συνδικαλιστές που παλεύουν οι περισσότεροι για τα προνόµιά τους,
που είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν να µην τελεσιδικεί σχεδόν
κανένα πειθαρχικό.
Πίσω, λοιπόν, από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο βρίσκονται οι
πολλοί. Πίσω από την ανάγκη για πρόσληψη, αν χρειαστεί, από
τον ιδιωτικό τοµέα στελεχών βρίσκονται και πάλι οι πολλοί. Οι εκκρεµότητες στον ΕΦΚΑ πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Οι συντάξεις πρέπει να απονέµονται γρήγορα. Οι πολίτες πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία
του φακέλου τους. Οι υπάλληλοι του οργανισµού που θα παράγουν µετρήσιµο πάντα έργο πρέπει να αµείβονται ανάλογα.
Όσες υποθέσεις φτάνουν στα πειθαρχικά συµβούλια πρέπει να
εκκαθαρίζονται άµεσα και µε διαφάνεια, όπως άλλωστε προβλέπει και η επιτροπή που θεσπίζει το νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα και στο άλλο επίδικο θέµα, την εταιρεία αξιοποίησης των ακινήτων του ΕΦΚΑ. Πάλι σε ένα δίληµµα απαντά η
κυβερνητική πλειοψηφία. Σε ποιο; Αν η περιουσία του αξίας 1 δισεκατοµµυρίου θα παραµείνει ως έχει ή θα αξιοποιηθεί. Διότι η
αναξιοποίητη είναι σήµερα, ενώ όχι µόνο ο ΕΦΚΑ, αλλά και όλος
ο δηµόσιος τοµέας νοικιάζει διάφορους χώρους και κτήρια.
Πώς βλέπετε να αξιοποιείται η περιουσία αυτή; Με διεύθυνση,
παραδείγµατος χάριν, ακίνητης περιουσίας; Και τι έκανε έως σήµερα ο ΕΦΚΑ στον τοµέα αυτό. Απολύτως τίποτε ή πολύ λίγα.
Προσέξτε τώρα. Οι µετοχές του φορέα θα είναι 100% υπό τον
έλεγχο του δηµοσίου και αµεταβίβαστες.
Άκουσα συναδέλφους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ να µπερδεύουν
το θέµα αυτό µε τη δυνατότητα του ταµείου να πουλά ακίνητα.
Είναι δύο διαφορετικά θέµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Προσέξτε, επίσης, στον τοµέα αυτόν ότι 1 δισεκατοµµύριο ακίνητη περιουσία αξιοποιούµενη µπορεί να προσφέρει πολλαπλάσια οφέλη στο ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Έρχοµαι τώρα τέλος και σε ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, το
οποίο πολύ σωστά έθεσε ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης σε δήλωση την προηγούµενη Κυριακή. Είναι η ρύθµιση που θα έρθει,
όπως δήλωσε ίσως και σε αυτό το νοµοσχέδιο ή σε ένα επόµενο
ως τροπολογία και θα αφορά την απονοµή από 1-1-2000 πλήρους εθνικής σύνταξης στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες και
στους Έλληνες Ποντίους τους προερχόµενους από τη Σοβιετική
Ένωση. Αρκεί βέβαια να παραµένουν στην Ελλάδα τριάντα χρόνια και όχι σαράντα, όπως προέβλεπε ο νόµος Κατρούγκαλου.
Ναι, ο δικός σας νόµος κύρια Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπε ή εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Μία δίκαιη ρύθµιση, όµως, ίσως θα έπρεπε να περιλαµβάνει,
κύριε Υπουργέ, και µία διευκρινιστική δεν ξέρω αν θα είναι δήλωση ή µια υπουργική απόφαση, που θα προβλέπει ότι τα χρόνια
της παραµονής δεν θα είναι τριάντα, ίσως θα είναι είκοσι. Δεν
ξέρω µε ποιον τρόπο. Γιατί κυρίως οι παλιννοστούντες σε µαζικό
επίπεδο πήραν την ελληνική ιθαγένεια, την υπηκοότητα και δελτίο ταυτότητας µετά το 2000.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά το µεταρρυθµιστικό της έργο, κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες της
στασιµότητας, στις σειρήνες της συντήρησης ή της κατ’ επίφαση
προοδευτικότητας που προέρχονται από όλες τις πλευρές της
αντιπολίτευσης. Πώς µπορεί, άλλωστε, η ακινησία να είναι προοδευτική; Άλλο ένα δίληµµα στο οποίο καλείστε όλοι της αντιπολίτευσης να απαντήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Σιµόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου. Καλή
αρχή κάναµε.
Επειδή δεν βλέπω τον επόµενο οµιλητή από τον κατάλογο
στην Αίθουσα, θα δώσω τον λόγο στον κ. Περικλή Μαντά από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, αγγίζει µία από τις
σηµαντικότερες προτεραιότητες που οφείλουµε ως Βουλή και
ως Κυβέρνηση να διευθετήσουµε, προκειµένου να βελτιώσουµε
και να αναβαθµίσουµε µία από τις θεµελιώδεις δοµές του ελληνικού κράτους. Κι αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί
την πιο προβληµατική, την πιο δυσλειτουργική, την πιο αργή και
δύσκαµπτη δοµή που διαθέτει το ελληνικό κράτος µε µεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες.
Είναι προφανές ότι το πρόβληµα έχει, πραγµατικά, πολύ µεγάλες διαστάσεις αν αναλογιστούµε ότι ο ΕΦΚΑ απευθύνεται σε τέσσερα εκατοµµύρια ενεργούς εργαζόµενους, αλλά και σε δυόµισι
εκατοµµύρια σηµερινούς συνταξιούχους που έχουν ολοκληρώσει,
πλέον, τον εργασιακό τους βίο. Γιατί, δυστυχώς, είναι γεγονός ότι
µε τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα ο ΕΦΚΑ, η ζωή των πρώτων
γίνεται δυσκολότερη, ενώ η ταλαιπωρία των δεύτερων κυριολεκτικά χτυπάει κόκκινο, αφού πολλοί από αυτούς περιµένουν µήνες
ή χρόνια για να λάβουν τη σύνταξη που δικαιούνται.
Η αλήθεια είναι ότι το πρόβληµα δεν είναι καινούργιο, αφού
για πάρα πολλά χρόνια το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης
στο σύνολό του -το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και τα µικρότερα ασφαλιστικά ταµεία- ήταν πάντα πηγές ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων για χιλιάδες πολίτες που συναλλάσσονταν µαζί τους.
Το αποκορύφωµα, όµως, της κακής λειτουργίας έλαβε σάρκα
και οστά µόλις πριν λίγα χρόνια. Κι αυτό διότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, υλοποιώντας άτσαλα και αποσπασµατικά το τρίτο
και αχρείαστο µνηµόνιο, που φρόντισαν να µας φορτώσουν µε
τις πολιτικές τους, προχώρησαν στην πέρα για πέρα προβληµατική ίδρυση του σηµερινού ΕΦΚΑ.
Και µιλώ για αποκορύφωµα της κακής λειτουργίας, διότι ενώ
η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων ήταν και αναγκαία και
επιβεβληµένη, ο τρόπος µε τον οποίο έγινε, οδήγησε στη δηµιουργία ενός δυσλειτουργικού δηµόσιου γίγαντα που κληρονόµησε αυτόµατα και χωρίς κανένα σχεδιασµό και χωρίς καµµία
ουσιαστική προετοιµασία όλες τις δυσλειτουργίες και τις παθογένειες των ταµείων που απορροφήθηκαν και, έτσι, οι παρηκµασµένες διαδικασίες των παλαιών ταµείων µεταφέρθηκαν
αυτούσιες στο νέο. Τα προβλήµατα γιγαντώθηκαν, οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο, οι πραγµατικές ελλείψεις
δεν αντιµετωπίστηκαν ποτέ και οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θάφτηκαν κάτω από το χαλί µε τη µεν κοινωνική ασφάλιση να αφήνεται στην τύχη της και τη δε ευθύνη να αφήνεται στους
επόµενους, ώστε αυτοί να είναι που θα βγάλουν τα κάστανα από
τη φωτιά.
Σας ρωτώ, λοιπόν, κύριοι της Αντιπολίτευσης: Όταν ιδρύθηκε
ο ΕΦΚΑ ποιος νοιάστηκε για τις ανάγκες των πολιτών; Πώς διασφαλίστηκε η λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα του
νέου φορέα; Ποιος φρόντισε για τις διαδικασίες των υπό απορρόφηση ταµείων, για την οµαλή µετάβαση και τη µεταφορά των
αρχείων, για τη συστηµατοποίηση και τη µηχανογράφηση; Ποιος
νοιάστηκε, πραγµατικά, για τη γρήγορη απονοµή των συντάξεων;
Ποιος φρόντισε για τους πολίτες ώστε να µην ταλαιπωρούνται;
Η αλήθεια είναι µία και τη γνωρίζει όλη η χώρα. Κανείς σας δεν
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ασχολήθηκε, κανείς σας δεν φρόντισε και κανείς σας δεν νοιάστηκε πραγµατικά. Και σήµερα, φυσικά, όπως ήταν αναµενόµενο, βλέπουµε τα αποτελέσµατα της προχειρότητας και της
δικής σας ανεπάρκειας και ανοργανωσιάς σε όλο τους το µεγαλείο.
Η σηµερινή Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή δεν κρύφτηκε
και αναγνώρισε τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες και µέσα
από αγώνα και διαρκή προσπάθεια, µέσα από ήπιες αλλά αποδοτικές µεταρρυθµίσεις, κατάφερε την απονοµή των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων συντάξεων του 2019 να τις φτάσει και να τις
κάνει διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες το 2021. Παράλληλα, έθεσε
σε λειτουργία τον τετραψήφιο αριθµό εξυπηρέτησης ώστε να
δώσει άµεσα σε χιλιάδες ασφαλισµένους πρόσβαση στην πληροφορία, βάζοντας σε λειτουργία τον «πύργο ελέγχου» ώστε να
παρακολουθούνται κεντρικά όλες οι καθυστερήσεις, προχωρώντας σε προµήθεια νέων υπολογιστών και µηχανηµάτων ώστε να
µπορούν οι υπάλληλοι να κάνουν καλύτερα και ταχύτερα τη δουλειά τους, δίνοντας προτεραιότητα στα πρώην ταµία του ΝΑΤ,
του ΤΣΑΥ, του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΑΝ για να ολοκληρωθούν οι παλαιές συντάξεις σε ποσοστό 85%, θεσπίζοντας την προκαταβολή
σύνταξης ώστε να λάβουν ανακούφιση όσοι περιµένουν για
µήνες και για χρόνια να εκδοθεί η σύνταξή τους. Κι όλα αυτά καθορίζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ποιοτική παροχή
υπηρεσιών σε κάθε εργαζόµενο και κάθε συνταξιούχο που σχετίζεται µε τον ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλα αυτά, όµως, οφείλουµε να αναρωτηθούµε: Είναι αρκετά όλα αυτά; Διορθώθηκαν
τα προβλήµατα; Τρέχουν οι διαδικασίες; Ολοκληρώθηκε το έργο
µας; Με υπευθυνότητα, λοιπόν, απαντούµε κατηγορηµατικά όχι.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο βρισκόµαστε σήµερα εδώ, διότι ο
ΕΦΚΑ χρειάζεται βαθύτερες τοµές, γιατί ο ΕΦΚΑ πρέπει να εκσυγχρονιστεί ακόµα περισσότερο, γιατί ο ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει
σύγχρονος, γρήγορος, αποτελεσµατικός οργανισµός στην υπηρεσία κάθε Έλληνα πολίτη.
Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από ένα καινοτόµο σύστηµα επιβράβευσης της παραγωγικότητας, µέσα από την αναβάθµιση της διοίκησης του οργανισµού µε στελέχη από την αγορά, µέσα από τη
µονάδα εσωτερικών ερευνών η οποία θα ελέγχει κάθε καταγγελία
από κάθε πολίτη, µέσα από τις ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες,
µέσα από ένα αποτελεσµατικότερο σύστηµα προµηθειών, µέσα
από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ταµείου. Εφαρµόζοντας, δηλαδή, δραστικές και ολοκληρωµένες παρεµβάσεις
σε όλα τα σηµεία λειτουργίας του οργανισµού όπου διαπιστώνονται αστοχίες και ελλείψεις ή, µε άλλα λόγια, εφαρµόζοντας ακριβώς ό,τι εισάγει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Από την άλλη µεριά, έχουµε τη γνωστή συνταγή κριτικής από
την πλευρά της Αντιπολίτευσης, την παλιά και χιλιοπαιγµένη κασέτα για δήθεν πλήγµα στο κοινωνικό κράτος, για τα γνωστά golden boys, για τις υποτιθέµενες καθαιρέσεις διευθυντών, για το
συνηθισµένο ξεπούληµα των ασηµικών και γενικά για ένα κακό
και αντικοινωνικό νοµοσχέδιο, µια στείρα και καταστροφολογική
αντιπαράθεση χωρίς ουσία, χωρίς αντίκρισµα, χωρίς αποτέλεσµα.
Και ποια είναι η δική τους απάντηση σε όλα αυτά; Προσλήψεις,
προσλήψεις, προσλήψεις. Όλα τα προβλήµατα λύνονται µε
προσλήψεις. Τι κι αν ο ΕΦΚΑ έχει χιλιάδες υπαλλήλους; Ας κάνουµε µερικές προσλήψεις και όλα τα προβλήµατα θα λυθούν
δια µαγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς για άλλη µια φορά η
στάση αυτή δεν πείθει κανέναν, γιατί τα προβλήµατα δεν λύνονται µε µαγικούς τρόπους. Τα προβλήµατα λύνονται µε τοµές και
µε µεταρρυθµίσεις, µε υπεύθυνες δράσεις και πολιτικές και τοποθετώντας πάντα τον πολίτη στην πρώτη γραµµή της εξυπηρέτησης, φροντίζοντας για ένα καλύτερο, ένα υψηλότερο, ένα
αποδοτικότερο σύστηµα διακυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαντά.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα
Αλλαγής.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κολαστήριο των Χανίων συνεχίζουν να φιλοξενούνται περίπου σαράντα ηλικιωµένοι, εγκαταλελειµµένοι, όµως, χωρίς τη µέριµνα κανενός. Υπάρχουν
ευθύνες του Υπουργείου και πολλών άλλων για την κατάσταση
που είχε διαµορφωθεί και για όλα όσα έγιναν.
Με την ευκαιρία θα ήθελα ο κύριος Υπουργός να µας καταθέσει την εντολή που έστειλε στο ΣΕΥΠ -δηλαδή στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας που έχουν ενσωµατωθεί οι επιθεωρητές υγείας και
πρόνοιας- προκειµένου να ελέγξουν τις καταγγελίες που έφτασαν στα υπουργικά γραφεία εδώ και πολλούς µήνες γι’ αυτή την
κατάσταση, να µας δείξει ποια είναι η εντολή που έδωσε. Είναι
ένα θέµα το οποίο θα το ερευνήσουµε.
Σήµερα επειδή όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά -Υπουργεία, διοικήσεις ακόµα και αυτοδιοικήσεις- και µιλούν για αναρµοδιότητες, νίπτουν τας χείρας και επικαλούνται νοµικό κενό, το Κίνηµα
Αλλαγής πήρε πρωτοβουλία και χθες βράδυ αργά κατέθεσε τροπολογία για να µπορεί ο αρµόδιος Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας για το δηµόσιο και για τον ιδιωτικό τοµέα και να ορίσει
προσωρινό διαχειριστή της κατάστασης για να µην πεθάνουν άνθρωποι που είναι µέσα. Μέχρι χτες έγιναν όλα όσα έγιναν. Από
σήµερα έχουµε κίνδυνο να πεθαίνουν άνθρωποι. Πάρτε τις ευθύνες σας τώρα. Κάντε αποδεκτή την τροπολογία µας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο το οποίο δεν είναι βεβαίως κεραυνός εν αιθρία. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που επαίρεται για µεταρρυθµίσεις δεν προχωρά ούτε καν σε ρυθµίσεις.
Σταθερά προωθεί πολιτικές απορρύθµισης και κυρίως επιλογές
σκοπιµότητας που ωφελούν συγκεκριµένα πρόσωπα και συγκεκριµένα συστήµατα. Η πελατειακή λογική διαπερνά οριζόντια
όλες τις πολιτικές επιλογές. Ακόµη και στα θέµατα κοινωνικής
ασφάλισης, που βλέπουµε να χειρίζεται σε µια άλλη περίοδο,
που θα έπρεπε να υπάρχει θεσµική αποκατάσταση των δικαιωµάτων, που λόγω της κρίσης ή των δύσκολων αποφάσεων περικόπηκαν, λειτουργεί πελατειακή λογική. Συγκεκριµένα αντί να
αποκατασταθεί θεσµικά αυτό που λέγεται δώρο Πάσχα, δώρο
Χριστουγέννων, όπως έκανε και η προηγούµενη κυβέρνηση, συνεχίζετε µε την πελατειακή λογική. Όχι ως δικαίωµα του ασφαλισµένου που έχει πληρώσει εισφορές και που πρέπει πραγµατικά
να απολαµβάνει αυτού του επιδόµατος, αλλά ως δώρο που του
δίνετε δήθεν από τον προσωπικό σας λογαριασµό. Όχι κύριοι.
Θα πρέπει εδώ να συζητήσουµε τι µπορεί σήµερα µε τις δυνατότητες που έχει να δώσει και µέσα σε έναν σχεδιασµό των
επόµενων ετών να υπάρξει θεσµική αποκατάσταση. Το ίδιο και
για το ΕΚΑΣ το οποίο κατάργησαν οι κύριοι. Καταγγέλλατε τότε
µαζί µας την κατάργηση. Αλλά σήµερα οι χαµηλοσυνταξιούχοι
πένονται. Καταργήθηκε η κατώτατη σύνταξη. Δεν την επαναφέρετε. Ένα νέο ΕΚΑΣ, λοιπόν, είναι αναγκαίο για τους µικροσυνταξιούχους. Θεσµικά θα το φέρουµε να το αποκαταστήσουµε
αυτό το ζήτηµα. Κοροϊδεύετε ακόµη και τους οµογενείς που
τώρα µπορούν, είναι ώρα, έχουν αρκετά ταλαιπωρηθεί. Να γίνει
αποκατάσταση.
Είναι τα πράγµατα καλά για τον ΕΦΚΑ; Όχι βεβαίως. Και γιατί
δεν είναι καλά τα πράγµατα για τον ΕΦΚΑ; Διότι όταν έπρεπε να
υπάρξει µια ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης για το ασφαλιστικό
και µια ταυτόχρονη αναβάθµιση και µεταρρύθµιση στον ΕΦΚΑ οι
κυβερνήσεις έκαναν πειράµατα. Η µετέωρη µεταρρύθµιση του
ΕΦΚΑ µε τον Κατρούγκαλο αλλά και τον ίδιο Βρούτση δυστυχώς
έµεινε στην ενοποίηση διοικήσεων και στην ενοποίηση εισφορών.
Οι παροχές συνεχίζουν να είναι µε διάσπαρτα πινάκια και κανόνες ανάλογα µε τα ταµεία από τα οποία προέρχεται ο καθένας.
Το ίδιο και οι κανόνες συνταξιοδότησης αναπήρων, το ίδιο και οι
κανόνες συνταξιοδότησης ουσιαστικά. Όλα όσα αφορούν τις παροχές.
Πριν ένα χρόνο που ανέλαβε ο Χατζηδάκης είχε µια επιλογή.
Να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση του ΕΦΚΑ διορθώνοντας τα
λάθη που είχαν κάνει οι προηγούµενοι σε µια διαφορετική κατεύθυνση. Δεν το έπραξε. Έτυχε εκείνη την περίοδο να κάνω µια επιστηµονική µελέτη για τη µεταρρύθµιση του ΕΦΚΑ και την
οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του. Την παρέδωσα στα
χέρια µια δύο εβδοµάδες αφού είχε αναλάβει. Αντί να αξιοποιήσει αυτά τα οποία αποτύπωνα δεν έκανε τίποτα. Δεν ήταν δικές
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µου σκέψεις αλλά επιστηµονικές απόψεις των ανθρώπων που
γνωρίζουν καλά και τεκµηριώνουν το τι έπρεπε να έχει γίνει και
ως προς την ενοποίηση των κανόνων που έχουν να κάνουν µε τις
παροχές και τις συνταξιοδοτήσεις και ως προς την ολοκλήρωση
της ψηφιοποίησης και τη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού για να προχωρήσει. Δεν έκανε τίποτα από αυτά.
Άφησε τα προβλήµατα να σέρνονται. Όξυνε τα προβλήµατα
µε την αδιαφορία του. Ό,τι είχε κάνει δηλαδή και στις άλλες µεταρρυθµίσεις που είχε κληθεί να φέρει εις πέρας. Οι µεταρρυθµίσεις εντός εισαγωγικών πάντα. Τις αφήνει πάντα στη µέση.
Κάνει το νοµοθετικό. Άλλοι αναλαµβάνουν µετά. Για το µπάχαλο
απολογούνται άλλοι. Και δεν µιλώ µόνο για τη ΔΕΗ που άλλοι
απολογούνται για τα τιµολόγια, δεν µιλάω µόνο για τη «ΛΑΡΚΟ».
Άλλοι θα απολογηθούν και γι’ αυτό. Μιλώ και για παλαιότερα.
Μήπως και για την Ολυµπιακή που έπρεπε πραγµατικά τότε να
γίνει µια τοµή. Την έκανε έτσι που έπρεπε; Ακόµα πληρώνει το
δηµόσιο τα σπασµένα της πολιτικής αυτής. Περισσότερα και από
αυτά της κακοδιαχείρισης.
Εδώ, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε τι είναι αυτή η επιλογή που
κάνει µε τους στρατηγούς, τα golden boys. Συνάδελφε, δεν έχεις
διαβάσει το νοµοσχέδιο. Για προσλήψεις µιλάει. Μόνο που δεν
µιλάει για προσλήψεις στελεχών πρώτης γραµµής που θα δουλέψουν. Μιλάει για golden boys µε τα 8 χιλιάρικα. Με συγχωρείτε. Αυτές είναι οι προσλήψεις. Τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά.
Μας κατέθεσε µαϊµού στοιχεία για τις συντάξεις. Σήµερα κατέθεσε µαϊµού στοιχεία για τις συντάξεις που έχουν εκδοθεί. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Εγώ δεν έχω κανέναν φόβο να πω
ότι εάν είχαν επιµείνει στην πολιτική του Βρούτση, διαχειριστικά
θα είχαν καλύτερα αποτελέσµατα από αυτό το µπρος-πίσω που
έκαναν τώρα. Το µπρος πίσω όµως που έκαναν τώρα είναι για να
ανοίξουν την µπούκα πόρτα στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής
ασφάλισης και του ίδιου του φορέα. Καταθέτουν ψεύτικα στοιχεία.
Διακόσιες δέκα χιλιάδες ήταν οι εκκρεµούσες συντάξεις, κύριες
και επικουρικές. Εκτός από τα εφάπαξ. Τον Σεπτέµβριο του 2021
ήταν διακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα. Δηλαδή, εκατόν πενήντα δυο χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα εννιά
και εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν
χτες είναι µαϊµού και καλώ τον Υπουργό να πάµε σε διακοµµατική
επιτροπή και να τα καταγράψουµε. Και τότε θα φανεί ποιος κοροϊδεύει ποιον. Αν τον κοροϊδεύουν να τον βρει και να µην έχει την
ευθύνη. Τώρα την έχει αυτός.
Ποιο είναι όµως το κόλπο γκρόσο που κάνει ο κ. Χατζηδάκης;
Το κόλπο γκρόσο είναι ότι µε τους ιδιώτες που βάζει για την έκδοση των συντάξεων δεν τους αναθέτει τις δύσκολες περιπτώσεις των διαδοχικών συντάξεων και των συντάξεων που είναι από
πολλά ταµεία, αλλά τις µονοταµειακές συντάξεις από ένα ταµείο.
Μια σύνταξη, που µε το προηγούµενο σύστηµα, αν είχαµε επιµείνει, θα εκδίδονταν σχεδόν όλες ψηφιακά πλέον. Και τι κάνει;
Δίνει αυτές τις εύκολες περιπτώσεις χειροκίνητα στους ιδιώτες
λογιστές και δικηγόρους και αφήνει στον ΕΦΚΑ τις διαδοχικές.
Ποια θα είναι η επόµενη ανακοίνωση; Θυµηθείτε το. Γράψτε το.
Η επόµενη ανακοίνωση του Χατζηδάκη θα είναι ότι οι ιδιώτες εξέδωσαν τόσο αριθµό συντάξεων και ο ΕΦΚΑ εξέδωσε µόνο τόσες,
χωρίς να λέει τον κόπο που θέλει για να βγει µια σύνταξη δύο,
τριών, τεσσάρων, πέντε ταµείων, τον χρόνο και τη διαδικασία και
όλα τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σιγάσιγά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε να κάνουµε µε µια συγκεκριµένη πολιτική αντίληψη. Πολλοί δείχνουν -δεν είναι µόνο ο κ. Χατζηδάκης- µε το δάχτυλο τους
εργαζόµενους πριν να δείξουν τον εαυτό τους ή στον εαυτό τους
τις ευθύνες του πολιτικού συστήµατος. Βγαίνουν και κατηγορούν. Απαξιώνουν τους εργαζόµενους. Κάνουν προτάσεις εις
βάρος των εργαζοµένων.
Όποιος µιλά για τους εργαζόµενους κατ’ αρχάς, θα πρέπει
πρώτα να µας καταθέτει εδώ τα ένσηµα που έχει δουλέψει πριν
µπει στην πολιτική. Τα κοµµατικά «παιδιά του σωλήνα» δεν δικαιούνται να µιλάνε για τους εργαζόµενους και να τους απαξιώνουν µε κανέναν τρόπο, ακόµα και στις περιπτώσεις που έχουν
δίκιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, λοιπόν, λέγοντας
ότι αυτή η δήθεν µεταρρύθµιση είναι η πρόβα για τα νοσοκοµεία
και γενικότερα για τη δηµόσια διοίκηση. Ο κ. Χατζηδάκης, αν βεβαίως το επιτρέψουν οι συνθήκες και παραµείνει για ένα σηµαντικό διάστηµα ακόµα η Κυβέρνηση στην εξουσία, θα είναι στον
επόµενο ανασχηµατισµό ή στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση και
στους υπόλοιπους οργανισµούς. Δεν του ξαναδίνω τη µελέτη
γιατί κάνει δώδεκα λεπτά η ανατύπωση και πάει τζάµπα. Την
έδωσα και στον κ. Τσακλόγλου και στον κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Βρούτσης και ο κ. Κατρούγκαλος, στους οποίους επίσης την έδωσα,
προς τιµήν τους και µου απάντησαν και µου έκαναν παρατηρήσεις.
Όµως, η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας όχι µόνο
δεν συµφωνεί µε τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, αλλά κάνει
πράξη αυτές τις επιλογές που αρνούνταν ακόµα και η προηγούµενη ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας να υλοποιήσει. «Κράµερ
εναντίον Κράµερ» δηλαδή. Το θέµα είναι ότι τον ρόλο του Κράµερ στην περίπτωση αυτή, τον ρόλο του επιτιθέµενου, τον παίζουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστιες ευθύνες για την
κατάσταση και µπορούµε να πούµε γι’ αυτό συγκεκριµένα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακλόγλου,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα αφήσω όλα τα
υπόλοιπα που είπε ο κ. Κεγκέρογλου, τα οποία ανήκουν στο
χώρο των κοµµατικών αντεγκλήσεων. Εκείνο το οποίο δεν µπορεί
να αµφισβητήσει κανένας είναι οι στατιστικές. Τα µόνα στοιχεία
τα οποία είναι πραγµατικά συγκρίσιµα διαχρονικά είναι ο αριθµός
των απονοµών συντάξεων. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι αυστηρά
συγκρίσιµα. Γιατί δεν είναι συγκρίσιµα; Ακόµα και τώρα βρίσκουµε αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν πρωτοκολληθεί και µετά πηγαίνουν στις αντίστοιχες χρονιές. Η µόνη στατιστική η οποία είναι
συγκρίσιµη διαχρονικά είναι οι απονοµές συντάξεων και ο αριθµός των απονοµών συντάξεων έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έπιασε
νούµερα τα οποία δεν είχε πιάσει ποτέ ο ΕΦΚΑ και θα συνεχίσουµε έτσι σε αυτόν τον τοµέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Δεν
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ως ειδικός αγορητής χθες κατέθεσα συγκεκριµένα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ που πραγµατικά είναι
σε πλήρη αντίθεση µε όσα ειπώθηκαν από τον κύριο Υπουργό.
Έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά και θα θέλαµε απάντηση από την
Κυβέρνηση σήµερα για τη διαφοροποίηση αυτών των στοιχείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τα αµφισβητείτε. Το
άκουσα και από τον κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διακοµµατική Επιτροπή πάνω
στον ΕΦΚΑ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σκουρλέτη,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επειδή το θέµα είναι
πάρα πολύ σοβαρό και έρχεται και επανέρχεται, κύριε Υπουργέ,
να συµφωνήσουµε σε κάτι. Υπάρχει πρόβληµα εκκρεµών αιτήσεων συντάξεων; Εκεί, λοιπόν, έχουµε ένα µπαλόνι το οποίο συνεχώς αυξάνει. Πάνω σε αυτό δεν µας λέτε κάτι. Εσείς λέτε τι
διεκπεραιώνετε, αλλά δεν µας λέτε ποια είναι η ζήτηση για διεκπεραίωση. Άρα κάνετε µια δηµιουργική λογιστική. Αφήστε δε που
στην έννοια της διεκπεραίωσης δεν είναι ότι εκδίδονται συντάξεις, αλλά υπάρχουν και αιτήµατα τα οποία δεν πληρούν τις προ-
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ϋποθέσεις και άρα διαγράφονται. Άρα, λοιπόν, η πιστότητα
αυτού του αριθµού είναι σχετική. Ας δούµε τη συνολική εικόνα.
Εκεί έχετε αποτύχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Σκουρλέτη. Υπενθυµίζω ότι έχει µια υποχρέωση ο κ. Καιρίδης και
θα προηγηθεί. Δεν ήταν πριν στην Αίθουσα που τον φώναξα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ένα µόνο πράγµα να ξεκαθαριστεί,
γιατί αυτό µε τα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να γίνεται λάστιχο σε καµµία περίπτωση.
Κύριε Σκουρλέτη, αν κάποιος κάνει αίτηση, η αίτηση αυτή γίνεται είτε δεκτή είτε απορρίπτεται. Τι µου λέτε τώρα; Ότι δεν
πρέπει να απορρίπτουµε αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν τα στοιχεία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ακριβώς αυτά τα νούµερα βγαίνουν
και έχουµε πρόβληµα εκκρεµών συντάξεων και το έχουµε παραδεχτεί. Αυτά τα οποία είναι καταγεγραµµένα, αυτό το οποίο σας
έχω πει είναι ότι αυτήν τη στιγµή µπορείτε να πάτε και να βρείτε
σε τσουβάλια ακόµα –νοµίζουµε ότι τα έχουµε καθαρίσει, αλλά
καθηµερινά έχουµε τέτοιες εκπλήξεις - αιτήσεις οι οποίες έχουν
γίνει από τριετία και δεν έχουν πρωτοκολληθεί. Αυτό είναι το νούµερο το οποίο είπα ότι επηρεάζει αυτόν τον αριθµό των εκκρεµών συντάξεων, αλλά και σε αυτό το νούµερο -όσο συγκρίσιµα
και αν είναι τα νούµερα τα οποία έχουµε την τελευταία χρονιάµειώθηκε κατά πενήντα χιλιάδες συντάξεις. Δεν είναι καθόλου
µικρό το νούµερο. Έχουµε ακόµα παραπάνω από ογδόντα χιλιάδες αιτήσεις οι οποίες είναι ληξιπρόθεσµες. Αυτές είναι που προσπαθούµε να τελειώσουµε, εκτός από κάποιες πολύ δύσκολες
περιπτώσεις, µέσα στο πρώτο εξάµηνο της χρονιάς και θα το καταφέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καιρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια παρατήρηση γι’ αυτά που ακούσαµε από
τον προλαλήσαντα. Τον άκουσα µε πολλή προσοχή και µεγάλο
ενδιαφέρον, ιδίως το απόσπασµα το «φιλιππικό» ενάντια στα
«παιδιά του κοµµατικού σωλήνα» που δεν έχουν κολλήσει ένσηµα. Ελπίζω να µη θεωρηθεί αυτό εσωκοµµατική αιχµή για τον
νέο Αρχηγό του ΚΙΝΑΛ και έχει άλλου τύπου ντράβαλα ο κ. Κεγκέρογλου.
Τα στοιχεία έχουν κατατεθεί, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Το
έχει κάνει και το έχει ξανακάνει ο κ. Τσακλόγλου. Είναι τεχνοκράτης εγνωσµένου κύρους µε µεγάλη διαδροµή στο ζήτηµα αυτό
και –επιτρέψτε µου να πω- µε µια αξιοπιστία που πολλοί από τους
συναδέλφους µάλλον στερούνται.
Θα ξεκινήσω ήπια και όσο το δυνατόν πιο συναινετικά για να
πούµε τα αυτονόητα. Έχουµε πρόβληµα στον ΕΦΚΑ, έχουµε
ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα στο έτσι κι αλλιώς προβληµατικό
δηµόσιο της χώρας µας. Στον ΕΦΚΑ, στην απονοµή συντάξεων
έχουµε χιλιάδες που ταλαιπωρούνται. Το πρόβληµα αγγίζει συνολικά 6,5 εκατοµµύρια εργαζόµενους και συνταξιούχους.
Έχουν κατακλυστεί τα πολιτικά γραφεία µε αιτήµατα πολιτών για
επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των θεµάτων τους µε τον ΕΦΚΑ.
Κάτι πρέπει να γίνει. Ας συµφωνήσουµε επί της αρχής ότι υπάρχει πρόβληµα και ότι κάτι πρέπει να γίνει και ας έλθετε εσείς µε
συγκεκριµένες προτάσεις να µας πείτε τι πρέπει να γίνει, αλλά
µην κρυβόµαστε πίσω από το πρόβληµα, το οποίο το ξέρει, το
ζει και το βιώνει κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, κάθε ελληνική οικογένεια.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έκανε πολλά αυτά τα
δυόµισι χρόνια και πράγµατι υπάρχει επιτάχυνση και πράγµατι
υπάρχουν τα νούµερα και δόθηκαν. Έγιναν σε µεγάλο βαθµό
διάφορα bypass του προβλήµατος, είτε η τηλεφωνική γραµµή
είτε η πρόσληψη από τον ιδιωτικό τοµέα είτε µια σειρά από ρυθµίσεις που δηµιούργησαν αυτήν την επιτάχυνση, αλλά προφανώς
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το πρόβληµα παραµένει και πρέπει σε µονιµότερη βάση θεσµικά
να αντιµετωπιστεί και αυτό κάνει το παρόν νοµοσχέδιο. Μπορεί
να έχετε κάποιες διαφωνίες εδώ και εκεί µε κάποιες ρυθµίσεις.
Να τις συζητήσουµε, αλλά όχι επί της αρχής.
Η συζήτηση που γίνεται εδώ µάς δίνει την ευκαιρία για µια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση. Ξέρετε, η Αριστερά µονίµως επιχειρεί να κοντύνει, να στενέψει, να περιχαρακώσει, να
περιγράψει τη συζήτηση ως µάχη µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού.
Είναι ψευδές αυτό, διότι στην Ελλάδα –και όχι µόνο, θα αναφερθώ και σε άλλες περιπτώσεις πιο εµβληµατικές και χαρακτηριστικές από την Ελλάδα- έχουµε ανακαλύψει εδώ και δεκαετίες
έναν τρίτο δρόµο, το ιδιοποιηµένο δηµόσιο. Μεταξύ δηµοσίου
και ιδιωτικού -µακάρι να ήταν απλή αυτή η αντιπαράθεση- υπάρχει ο τρίτος δρόµος προς τον σοσιαλισµό -που λέγανε κάποτε
κάποιοι σύντροφοι- το ιδιοποιηµένο δηµόσιο, το οποίο κάτω από
την ταµπέλα του δηµοσίου κρύβει ιδιωτικά συµφέροντα. Εµείς οι
λειτουργοί στο δηµόσιο πανεπιστήµιο τα ξέρουµε καλά αυτά. Ξέρουµε καλά αυτές τις παθογένειες, τις έχουµε ζήσει. Οι παλιοί
κοµµουνιστές µε εµπειρία από τη Σοβιετική Ένωση επίσης το ξέρουν, το έζησαν στο πετσί τους.
Η Σοβιετική Ένωση γιατί κατέρρευσε; Προσπάθησαν να αποκηρύξουν το ιδιωτικό κάνοντάς τα όλα δηµόσια. Το κατάφεραν;
Έγινε το ιδιωτικό κάτω από το τραπέζι. Η συναλλαγή, η διαφθορά, ο κοµµατισµός, η αναξιοκρατία, τα ιδιοποιηµένα συµφέροντα που οδήγησαν στην κατάρρευση την υπερδύναµη τότε
Σοβιετική Ένωση και την έφαγαν σαν το σαράκι µέσα στο ξύλο,
είναι γνωστά, έχουν καταγραφεί, τα λένε οι ίδιοι που τα έζησαν.
Και έρχεστε τώρα να µας πείτε εσείς ξανά τη γνωστή καραµέλα.
Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή ότι έχουµε ένα δηµόσιο που δεν εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και πρέπει να
το ξανακάνουµε δηµόσιο και πρέπει να το ξαναβάλουµε να εξυπηρετεί τον πολίτη, διότι δεν είναι εκεί για να εξυπηρετεί ο πολίτης το δηµόσιο, αλλά το δηµόσιο να υπηρετεί τον πολίτη.
Βεβαίως µέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί έντιµοι, αφοσιωµένοι λειτουργοί που δίνουν τη ζωή τους, που λειτουργούν
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες χωρίς computers, χωρίς air
condition, χωρίς φωτοτυπικά, χωρίς µέθοδο και δίνουν τον
αγώνα τους. Όµως συνολικά το σύστηµα πάσχει, όπως πάσχει
και στο πανεπιστήµιο, όπως πάσχει και στο δηµόσιο νοσοκοµείο.
Το λέω αυτό για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλο.
Εµείς είµαστε του δηµοσίου. Εσείς είστε του ιδιοποιηµένου
δηµοσίου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Επιχειρείτε αυτά τα συντεχνιακά και αλλότρια συµφέροντα να εξυπηρετήσετε διαρκώς.
Τι είναι αυτή η µυθολογία περί golden boys την οποία έχετε
ανακαλύψει, γιατί είστε µάστορες στην προπαγάνδα –«ήλθαν τα
golden boys»- παρά µια προσπάθεια ενάντια στην αξιοκρατία,
ενάντια στα κίνητρα και στα αντικίνητρα, ενάντια στο να πριµοδοτήσουµε τη διαδικασία προς τα εµπρός; Αυτό θέλετε να κάνετε, να δυσφηµίσετε, να προκαλέσετε, να λαϊκίσετε, να µιλήσετε
στο αίσθηµα του πενόµενου και ταλαιπωρηµένου ελληνικού
λαού, να ακούσει αυτά τα οκτώ χιλιάρικα και να ξεσηκωθεί, που
τα είχατε κάνει εσείς στο Κτηµατολόγιο το 2018 και αλλού. Αναγκαστήκατε, γιατί ούτε σε αυτό δεν είστε συνεπείς.
Να το πούµε ξεκάθαρα: Χωρίς κίνητρα και αντικίνητρα δεν
µπορεί να προχωρήσει τίποτα. Θα έχουµε έναν ΕΦΚΑ ο οποίος
δεν λειτουργεί. Πρέπει αυτοί που βγάζουν τη δουλειά να ανταµειφθούν και αυτούς που δεν βγάζουν τη δουλειά να τους βοηθήσουµε να τη βγάλουν και αν επιµείνουν στο «µη», να έχουν
κάποιες συνέπειες. Δεν µπορεί όλοι να είµαστε ίδιοι. Αυτή η εξίσωση προς τα κάτω έχει δηµιουργήσει τεράστια δυσλειτουργία
στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το δηµόσιο παντού και πρέπει να φύγουµε απ’ αυτήν τη λογική λελογισµένα, µε διαφάνεια,
µε απόλυτη αξιοκρατία, χωρίς ίχνος κοµµατικού και πελατειακού
κράτους, αλλά πρέπει να ξεφύγουµε.
Αυτός που εξυπηρετεί τον πολίτη και δίνει τον αγώνα, αυτός
που βγάζει σαράντα πέντε συντάξεις τον µήνα µε αυτόν που βγάζει δύο συντάξεις τον µήνα δεν µπορεί να είναι στην ίδια βαθµίδα
και είναι αίσχος και ντροπή για τον εργαζόµενο δηµόσιο λειτουργό αυτού του τύπου η εξίσωση. Δεν τη θέλει ούτε αυτός.
Πρέπει να ξεφύγουµε απ’ αυτά.
Είναι καλό που έχετε προσχωρήσει τελευταία στην άποψη ότι
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πρέπει να µειώνονται οι φόροι. Είναι ένα βήµα αυτό. Δείχνει τη
χρεοκοπία των ιδεών σας, γιατί µέχρι χθες µας έλεγε ο κ. Τσακαλώτος, ο υπεύθυνος οικονοµικών σας, ότι ο Έλληνας δεν φορολογείται αρκετά και φυσικά αυξήσατε είκοσι εννέα φορές τους
φόρους. Είναι γνωστά όλα αυτά.
Τώρα έρχεστε, αλλά βέβαια το κάνετε και αυτό λαϊκίστικα, µε
µια δηµοσιονοµική πλειοδοσία, σα να µην ξέρετε τα προβλήµατα,
τις δεσµεύσεις, ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, αλλά εσείς θέλετε
λεφτόδασος.
Χρειάζεται, λοιπόν, σοβαρότητα σε όλα, χρειάζεται να δούµε
το πρόβληµα κατάµατα και να προχωρήσουµε στην επίλυσή του
µαζί µε τους εργαζόµενους. Χρειάζεται να φύγουµε απ’ αυτό που
έλεγε ένας φίλος στην Αµερική: «Η Ελλάδα είναι σαν το τσάµικο.
Ένας µπροστά χτυπιέται και οι άλλοι πίσω σέρνονται». Δεν µπορεί να βασιζόµαστε µόνο σε αυτόν που χτυπιέται µπροστά, χωρίς
µέσα, χωρίς τεχνολογία, χωρίς µηχανοργάνωση. Πρέπει να τον
ανταµείψουµε και πρέπει να τους κάνουµε όλους να ακολουθούν
σε αυτόν τον χορό προς όφελος πάνω και πρώτα απ’ όλα του δηµοσίου συµφέροντος και των πολιτών, στην εξυπηρέτηση των
οποίων όλοι εµείς έχουµε ταχθεί να είµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Καιρίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με συγχωρείτε. Να
σας πω. Δεν γίνεται. Η κ. Γιαννακοπούλου είναι Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά δεν έχω κάτι
εγώ, δεν έχω κάποιο χαρτί. Γιατί µου το κάνετε αυτό; Θα µου ζητήσει και ο κ. Χρυσοµάλλης µετά τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Δύο πράγµατα: Πρώτον, είναι άηθες και αποκρουστικό και
απορρίπτεται άµεσα κάθε απόπειρα από αµηχανία και από άγχος
και από νευρικότητα να γίνονται διάφορες αιτιάσεις για τον Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής. Ας διαβάσουν τι έχει κάνει και να
έλθουν µετά να λένε.
Δεύτερον: To τσάµικο είναι λεβέντικος χορός. Δεν είναι αυτά
που ακούστηκαν από τον κ. Καιρίδη εδώ. Είναι απαράδεκτα αυτά
που λέει.
Τρίτον: Καταθέσαµε χθες ως Κίνηµα Αλλαγής συγκεκριµένα
έγγραφα από τον ΕΦΚΑ που αναφέρονται στις εκκρεµότητες.
Παρακαλούµε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, να τα δείτε, γιατί είναι
σε πλήρη αντίθεση µε αυτά τα οποία λέτε. Του ΕΦΚΑ έγγραφα
είναι αυτά, δεν είναι δικά µας. Να ξεκαθαρίσει κάποια στιγµή το
θέµα, για να µάθουµε όλοι πώς υπολογίζονται οι εκκρεµότητες
των συντάξεων που υπάρχουν.
Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν διάφορα για
golden boys κ.λπ.. Εάν υπάρχει τόση πρεµούρα να µπουν οι καλύτεροι οπουδήποτε, ας υπήρχε ένας διοικητής του e-ΕΦΚΑ, ο
οποίος να έχει κριθεί βάσει του opengov και να ερχόταν να ασχοληθεί και να διοικήσει τον e-ΕΦΚΑ έχοντας τα αξιοκρατικά κριτήρια, να µην είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ.
Βρούτση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, κύριε Μουλκιώτη,
αλλά σας παρακαλώ πολύ. Μην ανοίγουµε ξανά αυτό το θέµα.
Το είπε ο κ. Κεγκέρογλου, το είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο Υπουργός. Ξανά να το πάµε εκεί;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Kι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Καιρίδη, όχι.
Έχετε και κάποια υποχρέωση. Σας παρακαλώ. Μην το πάµε έτσι.
Να µην ξεδιαλύνουµε πώς είναι το τσάµικο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Στον κ. Μουλκιώτη απαντώ.
Κύριε Μουλκιώτη, κάθε µήνα βγαίνει µια δηµοσίευση από τον
«ΑΤΛΑΝΤΑ». Έχει µέσα και αναλυτικά στοιχεία και τη µεθοδολογία. Τι παραπάνω θέλετε;
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Καίριδη, δεν τα
είπαµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δέκα. Μετράω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μουλκιώτη, σας
παρακαλώ. Δεν µπορώ να το συνεχίσω αυτό. Μην εκµεταλλεύεστε το φιλότιµό µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Toυ ΕΦΚΑ στοιχεία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το είπατε, το άκουσε
ο Υπουργός. Του ΕΦΚΑ είναι τα στοιχεία.
Κύριε Καιρίδη, για δέκα δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το τσάµικο είναι πολύ λεβέντικος χορός.
Αυτό που δεν είναι λεβέντικο είναι το άγχος να είµαστε αρεστοί
στον Αρχηγό µας. Αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: To άγχος είναι από κει. Μικρά και
αφελή …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Έκανα ένα πολιτικό σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Απαντήσατε.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μετά τους ελληνικούς χορούς και µετά τα µαθήµατα που πήραµε από τον κ. Καιρίδη ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία που
µας έκανε µια ιδεολογική ανάλυση, διερωτώµαι: Αυτοί οι οποίοι
µας ακούνε, αυτοί οι οποίοι περιµένουν για χρόνια τις συντάξεις
τους, αυτοί οι οποίοι υφίστανται την πολιτική της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, πραγµατικά πώς αισθάνονται µε αυτήν
τη συζήτηση που γίνεται τώρα;
Όµως, ο κ. Καιρίδης αποκάλυψε –και δεν είναι προσωπικό,
είναι γενικότερο αυτό- ποιο είναι το DNA της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας. Το DNA βαθιά στη συντηρητική παράταξη
και ειδικά στην παράταξη του κ. Μητσοτάκη είναι η απέχθεια σε
οτιδήποτε δηµόσιο. Βέβαια, απ’ αυτό δεν µπορεί να γλιτώσει και
το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, διότι η πολιτική σας,
κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ –δεν είναι προσωπικό,
εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή- είναι η πολιτική
του ξεπουλήµατος. Αυτό φάνηκε και στα ζητήµατα της ενέργειας
και µε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και τα δίκτυα και τη ΔΕΠΑ,
αλλά και στη «ΛΑΡΚΟ» πρόσφατα που ξεπουλάτε. Αυτό ακριβώς,
δηλαδή το δηµόσιο να µην έχει συγκεκριµένα εργαλεία να ασκήσει πολιτική. Αυτό το ζήσαµε βέβαια πολύ έντονα και το ζούµε
τώρα και στο κοµµάτι της ενέργειας µε τη ραγδαία αύξηση των
τιµών και µε την αδυναµία να παρέµβει κανείς. Απλά η Κυβέρνηση παρακολουθεί.
Έρχοµαι τώρα στο εν λόγω σχέδιο νόµου. Πραγµατικά µε το
νοµοσχέδιο που συζητάµε, για πρώτη φορά ιδιώτες γίνονται διευθυντές σε θέσεις δηµοσίου. Μιλάµε για διακόσιους πενήντα
έξι ιδιώτες γενικούς διευθυντές ανά την Ελλάδα και βέβαια κατά
την προσφιλή τακτική σας ικανοποίησης των λίγων, των αρεστών, των «αρίστων» -«άριστοι» χωρίς κριτήρια επιλογής πάνταέρχεστε και αυξάνετε και τις αµοιβές τους. Όταν µιλάµε για
golden boys στη ΔΕΗ, θα µιλάµε για golden boys και στο δηµόσιο και στην κοινωνική ασφάλιση, από τον διοικητή που ξεπερνά
τα οκτώ χιλιάρικα µέχρι τους ιδιώτες διευθυντές µε τέσσερις χιλιάδες ευρώ και πάνω.
Το δεύτερο: Η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Γνωρίζουµε ότι ο
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ΕΦΚΑ είναι ο δεύτερος µεγάλος ιδιοκτήτης της χώρας µετά την
Εκκλησία. Πραγµατικά, αυτή η ακίνητη περιουσία πάει σε µία
ανώνυµη εταιρεία. Πώς θα τη διαχειριστεί; Ερωτηµατικά πολλά.
Και βέβαια το τρίτο -και σηµαντικό- που χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο, είναι οι προµήθειες κατά παρέκκλιση του νόµου ακόµα
περί δηµόσιων συµβάσεων και η διαχείριση των προµηθειών, που
σηµαίνει και πολλά -αν θέλετε- εκατοµµύρια.
Ιδιωτικοποιείτε σταδιακά τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Ιδιωτικοποιηµένο δηµόσιο, είπε ο συνάδελφος πριν. Η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, ξεκίνησε από την επικούρηση, που το ζήσαµε αυτό
-σύστηµα Πινοσέτ, ένα αποτυχηµένο σύστηµα, αλλά βέβαια αυτό
ήταν και στο πρόγραµµα σας το προεκλογικό στην επικούρησηκαι τώρα µε τις διαδικασίες που εισάγονται από το σχέδιο νόµου,
πραγµατικά, ιδιωτικοποιείται σταδιακά και ο ΕΦΚΑ.
Προσφιλής τακτική της Δεξιάς και αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Το ζήσαµε και στη ΔΕΗ, το ζήσαµε δεκαετίες τώρα και στους δηµόσιους οργανισµούς. Η απαξίωση, η υποβάθµιση, όλα αυτά
ούτως ώστε να δυσφηµιστεί όποια δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσιος
οργανισµός και να µπορέσει µετά πιο εύκολα ένας ιδιώτης να το
πάρει και να µπορέσει να το αξιοποιήσει. Και βέβαια µετά να εµφανιστούν σαν µεσσίες, από την πλευρά σας, οι ιδιώτες κι εσείς
σαν κυβέρνηση ότι σώσατε, όπως «σώσατε» τη ΔΕΗ.
Τώρα, αφήνετε, όµως, τους συνταξιούχους, πραγµατικά, τους
απόµαχους της δουλειάς να περιµένουν χρόνια για µια σύνταξη.
Εκατόν επτά χιλιάδες, περίπου, παραδώσαµε εµείς όταν ο λαός
έκρινε ότι κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δηµοκρατία, τον Ιούλιο του
2019, και τώρα -κακά τα ψέµατα- οι συντάξεις οι οποίες δεν
έχουν αποδοθεί ξεπερνάνε τις τριακόσιες χιλιάδες. Έχουµε ιδιωτικοποίηση και κοµµατικοποίηση του ΕΦΚΑ µε τους διακόσιους
πενήντα έξι κοµµατάρχες µε τις θέσεις διευθυντών, γενικών διευθυντών, ανά την Ελλάδα και βέβαια η διαδικασία επιλογής αµφισβητείται.
Τώρα, όµως, θα έρθω και σε κάτι άλλο. Κατατέθηκε µία τροπολογία του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης, που αφορά στη δηµιουργία Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ,
δηλαδή αυτό το οποίο έλεγε ο αντίστοιχος Υπουργός Κλιµατικής
Κρίσης, δασοκοµάντο, εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη πεντακοσίων ατόµων, προερχόµενοι οι περισσότεροι από ειδικές δυνάµεις, από
το στρατό, µε διαδικασίες οι οποίες αµφισβητούνται -όσον
αφορά στη διαφάνεια- ενώ υπάρχει µία σοβαρή σύγκρουση αρµοδιοτήτων αυτών µε αρµοδιότητες πρόληψης και αποκατάστασης, στις οποίες εµπλέκονται και οι αποδυναµωµένες δασικές
υπηρεσίες.
Αυτό, βέβαια, αφορά συνολικά το Υπουργείο που φτιάξατε ως
Κυβέρνηση το Σεπτέµβρη του ‘21, ένα Υπουργείο άδειο πουκάµισο, χωρίς νοµοθετικό πλαίσιο σαφές, χωρίς, χωρίς…
Λοιπόν, τα έχουµε ζητήσει πολλές φορές κοινοβουλευτικά
αυτά.
Δηµιουργείτε, δηλαδή, ένα νέο Σώµα ειδικών φρουρών -να το
πω έτσι- κατ’ αντιστοιχία της ελληνικής αστυνοµίας –γι’ αυτό το
αναφέρω αυτό, στην πυροσβεστική θα ανήκουν. Η αντιµετώπιση
των φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πληµµύρες και
λοιπά, σαφώς, χρειάζονται και µία εξειδίκευση, χρειάζονται και
ειδικά σώµατα -κανείς δεν θα το αρνηθεί αυτό και µέσα στο πυροσβεστικό σώµα- αλλά αυτό το οποίο τώρα δηµιουργείτε είναι,
θα έλεγα, κάτι διαφορετικό και θα έλεγα, επίσης, ότι έχει δοκιµαστεί στο παρελθόν και το 1996 που είχε γίνει ένα αντίστοιχο
Σώµα, αλλά στο πλαίσιο των δασικών υπηρεσιών.
Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα και λέµε, η Κυβέρνηση αυτή χειροκροτεί τους υγειονοµικούς, χειροκρότησε τους ήρωες πυροσβέστες, χειροκρότησε τους εποχικούς πυροσβέστες που τόσα
χρόνια σβήνουν φωτιές µε ένα εργασιακό καθεστώς ασταθές,
υποσχέθηκε ο κ. Χαρδαλιάς πέρυσι στους εποχικούς ότι θα τους
εντάξει µε κάποιο τρόπο µέσα στο Πυροσβεστικό Σώµα, µε κάποια κριτήρια, ηλικίες, διάφορα και λοιπά και έρχεστε τώρα και
δηµιουργείτε το εν λόγω Σώµα, µε την τροπολογία η οποία κατατέθηκε, κοροϊδεύοντας αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν
µάχη χρόνια σε ανασφαλείς συνθήκες. Έχουµε σοβαρές αντιρρήσεις για την τροπολογία αυτή.
Ο στόχος σας, όµως, και για τον ΕΦΚΑ και σχετικά µε την εν
λόγω τροπολογία και µε όλη την πρακτική σας τρία χρόνια τώρα,
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δεν είναι άλλος παρά να δηµιουργείτε έναν κοµµατικό στρατό,
σε όποιον τοµέα µπορείτε και µέσα στο δηµόσιο. Γιατί -ξανά τονίζω- πρώτη φορά ιδιώτες διευθυντές εισάγονται στο δηµόσιο,
στον ΕΦΚΑ. Στόχος σας, λοιπόν, είναι η επικοινωνία, χωρίς να
αναλαµβάνετε καµµία ευθύνη πολιτική, σε πρώτη φάση -να µην
πω και ουσιαστική- για την αποτυχηµένη πολιτική σας παντού,
ακόµα και στις φυσικές καταστροφές που αναφέρεται και η τροπολογία η συγκεκριµένη και όλα αυτά δείχνουν µία Κυβέρνηση
ανίκανη να διαχειριστεί το παρόν, να σώσει την πατρίδα από οτιδήποτε, µία Κυβέρνηση η οποία πρέπει να αλλάξει. Η πολιτική
αλλαγή ωριµάζει στην κοινωνία, πλέον, και ο ελληνικός λαός ζητά
αλλαγή πολιτικής.
Και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία ζητάµε και την
προκήρυξη εκλογών, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί µια άλλη κυβέρνηση δηµοκρατική, προοδευτική, που θα σώσει ό,τι σώζεται
από τη λαίλαπα της Νέας Δηµοκρατίας τρία χρόνια τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε και κυρία Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
θα ξεκινήσω µε αυτό που ζήτησε, για µία ακόµη φορά, η συνάδελφός του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τον Αρχηγό της περί εκλογών.
Ξέρετε, κυρία Καφαντάρη, την παροιµία που λέει «λαγός στη
φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του»; Καµιά φορά πες, πες, πες,
µπορεί να γίνει και πραγµατικότητα και να βρεθείτε προ εκπλήξεως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κάντε το. Κάντε το!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Αλλά ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης είναι συνεπής. Δεν σας νοιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα τα πείτε µετά,
κύριε Δρίτσα, στην οµιλία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Δεν έχει καµµία σχέση σας µε τον Αρχηγό σας, που το πρωί λέµε άλλα, άλλα εννοούµε το µεσηµέρι
και τελικά το βράδυ κάνουµε άλλα.
Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην
ώρα τους στο τέλος της τετραετίας. Καλό είναι να το καταλάβετε.
Κατανοούµε, βέβαια, και συµµεριζόµαστε το µεγάλο άγχος
που έχετε. Βλέπετε, τόσο οι εσωκοµµατικές αναταράξεις όσο και
η πίεση από το ΚΙΝΑΛ σας δίνουν αυτήν τη διέξοδο, προκειµένου
να συσπειρώσετε το κοινό σας, αλλά και ταυτόχρονα να βγείτε
από τη στενωπό.
Αναφερθήκατε, κυρία Καφαντάρη και πιο πριν, αγαπητή συνάδελφε, ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι απέναντι στο δηµόσιο. Λανθάνετε. Η Νέα Δηµοκρατία είναι απέναντι σε ό,τι δεν υπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον. Είναι απέναντι σε ό,τι δεν υπηρετεί τον πολίτη. Γιατί για τη Νέα Δηµοκρατία αυτοσκοπός δεν είναι η
ύπαρξη του δηµοσίου, είναι η ύπαρξη του δηµοσίου που είναι
αποτελεσµατικό, που είναι ουσιαστικό, που είναι γρήγορο στην
επίλυση των δηµόσιων υποθέσεων, στο δηµόσιο που υπηρετεί
τον πολίτη. Και το βασικό ερώτηµα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι, ο ΕΦΚΑ µε τη δοµή, µε την οργάνωση, µε τη λειτουργία
που έχει σήµερα, υπηρετεί έτσι όπως θα θέλαµε όλες και όλοι
µας το δηµόσιο συµφέρον;
Νοµίζω ότι η απάντηση είναι προφανής για όλους µας. Το παραδέχεστε κι εσείς, το γνωρίζουµε κι εµείς. Ο ΕΦΚΑ είναι ένας
δυσκίνητος, αναποτελεσµατικός µηχανισµός, που έχει συσσωρεύσει χιλιάδες ανεκτέλεστων πράξεων και συντάξεων και που
ταλαιπωρεί τον πολίτη.
Απέναντι σε αυτό το πρόβληµα θα περιµένατε µια κυβέρνηση
σαν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σαν την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, να παραµείνει απαθής; Μα, και βεβαίως όχι. Ήρθαµε για να λύσουµε ζητήµατα, για να ενεργοποιήσουµε λύσεις, να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα. Και αυτό
το νοµοσχέδιο, αν µη τι άλλο, δείχνει ότι προτεραιότητά µας είναι
ο Έλληνας πολίτης, είναι ο Έλληνας ασφαλισµένος και αγγίζουµε έναν φορέα µε τον οποίο συναλλάσσονται εξίµισι εκατοµ-
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µύρια συµπολίτες µας, το σύνολο δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας.
Προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις, να επιταχύνουµε διαδικασίες και να κάνουµε τον ΕΦΚΑ έναν αποτελεσµατικό, έναν χρήσιµο, έναν γρήγορο µηχανισµό. Έπρεπε να µείνουµε αδιάφοροι
απέναντι στο γεγονός ότι το 48%, τα µισά δηλαδή, παράπονα
που καταγράφονται στον Συνήγορο του Πολίτη έρχονται για τον
συγκεκριµένο φορέα; Δεν θα ήταν εύλογο µετά να µας κατηγορείτε ότι θα ήµασταν ανάλγητοι, εάν µέναµε απαθείς απέναντι
σε αυτήν την υπόθεση;
Ο ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται µια ολιστική
προσέγγιση, µια σφαιρική αντιµετώπιση των προβληµάτων και
αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Και τι κάνουµε; Νοµίζω καµιά φορά στην πολιτική οι απλές σκέψεις είναι και οι πιο δύσκολες. Γι’ αυτό και εµείς απλοποιούµε τις
διαδικασίες. Εισάγουµε κίνητρα να προσελκύσουµε στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ικανά στελέχη και από την αγορά.
Είναι πρωτόγνωρο για εσάς αυτό; Γιατί το άκουσα κι αυτό, ειρήσθω εν παρόδω, πιο πριν. «Πρώτη φορά» λέει. Στο Κτηµατολόγιο
δεν το κάµατε; Δεν ανοίξατε τον δρόµο; Στο Υπερταµείο δεν το
κάνατε; Και µάλιστα απ’ ό,τι διάβαζα στον τύπο της εποχής οι µισθοδοσίες του Υπερταµείου ήταν τροµακτικά µεγάλες, 150.000
ευρώ τον χρόνο. Δεν θα έπρεπε να αξιοποιήσουµε όλο αυτό το
στελεχιακό δυναµικό που υπάρχει στην ελληνική αγορά, προκειµένου να κάνουµε αυτόν τον βραδυκίνητο, τον δυσκίνητο µηχανισµό πιο γρήγορο, πιο αποτελεσµατικό, πιο ουσιαστικό; Δεν
πρέπει να αλλάξουµε ταχύτητα; Δεν πρέπει να πάµε πιο γρήγορα; Θα πρέπει να ταλαιπωρούνται οι χιλιάδες ασφαλισµένοι,
αυτοί που περιµένουν στην ουρά να πάρουν τη σύνταξή τους
από αυτόν τον µηχανισµό, επειδή εµείς λόγω ιδεοληψιών, λόγω
εµµονών, λόγω αδράνειας παραµένουµε στατικοί ή παραµένουµε αναποφάσιστοι για το τι πρέπει να πράξουµε;
Και εσωτερικά στον ΕΦΚΑ, δεν πρέπει να επιταχυνθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες; Θα πρέπει να λιµνάζουν, απέναντι σε εκείνους τους επίορκους δηµοσίους υπαλλήλους, τους ελάχιστους
θα πω εγώ, που αµαυρώνουν µε τη δράση τους την εικόνα των
πάρα πολλών δηµόσιων λειτουργών που δίνουν τον καλύτερο
εαυτό τους, προκειµένου να παράξει έργο το δηµόσιο και ο συγκεκριµένος οργανισµός; Θα πρέπει να εµπλέκονται σε αυτήν τη
διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου οι συνδικαλιστές, αυτοί δηλαδή που εξαρτούν την ψήφο τους από τους συγκεκριµένους ανθρώπους; Δεν είναι παράδοξο; Δεν κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση η ρύθµιση εξαίρεσης των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συµβούλια;
Για να δούµε και το τελευταίο. Έχει περιουσία ο ΕΦΚΑ; Αναξιοποίητη; Αναξιοποίητη. Γιατί; Δεν θα πρέπει αυτήν την τεράστια
περιουσία να την αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
προκειµένου να αυξήσουµε τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αλλά επί της
ουσίας να παράσχουµε υπηρεσία σε αυτόν που έχουµε κληθεί
να υπηρετήσουµε, στον πολίτη; Και αυτό κάνει το νοµοσχέδιό
µας, αυτό κάνει και ο Υπουργός µας και έτσι προχωράµε.
Θα ήθελα να σας καλέσω, µέσα στη γενικότερη σύγχυση που
βρίσκεται πλέον η ιδεολογική σας βάση. Και ξέρετε, βρίσκεστε
σε σύγχυση, διότι κληθήκατε κάποια στιγµή να κυβερνήσετε και
να αποδείξετε αυτά τα τόσο εύπεπτα, τα τόσο εύγλωττα που λέγατε πριν αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας ότι µπορείτε
να τα εφαρµόσετε. Και τι αποδείξατε; Ότι ο πολιτικός ρεαλισµός,
η πολιτική πράξη απέχει παρασάγγας από τα ιδεολογήµατα και
από τις όποιες προεκλογικές δεσµεύσεις, που όταν γινόµαστε
κυβέρνηση δεν µπορούν να γίνουν πράξη.
Δεν θέλουµε να σας αφήσουµε στο παρελθόν. Θέλουµε και
εσάς να σας κάνουµε να ακολουθήσετε το µέλλον. Γι’ αυτό µην
παραµένετε στάσιµοι. Ελάτε µαζί µας να φτιάξουµε έναν καλύτερο ΕΦΚΑ, να φτιάξουµε µια καλύτερη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένα ακόµα νοµοσχέδιο ταφόπλακα στα ασφαλιστικά και εργατικά δικαιώµατα, η µετατροπή του ΕΦΚΑ σε ανώνυµη εταιρεία
µε έναν παράλληλο µηχανισµό απολύτως ανεξέλεγκτο για να διαχειριστεί τις αρµοδιότητες του ΕΦΚΑ και κυρίως την ακίνητη περιουσία του. Ξέρουµε πολύ καλά χρόνια τώρα, εµείς
τουλάχιστον, τι σηµαίνει αυτό που η δεξιά ισχυρίζεται και διακηρύσσει, το λιγότερο κράτος. Τώρα το βιώνει και ο ελληνικός λαός
βήµα-βήµα και φυσικά αντιδρά και δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
Το λιγότερο κράτος για τους οπαδούς του ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού είναι το οικονοµικό -και όχι µόνο- παρακράτος. Περί αυτού πρόκειται, παράλληλες εξουσίες, ανεξέλεγκτες
που υπακούουν µόνο στους κανόνες της αγοράς, στα deal και
καµµία σχέση δεν έχουν µε τους εργαζόµενους, µε τους ασφαλισµένους, που είναι δακρύβρεχτες οι οµιλίες για την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος από τη δεξιά. Ε, όχι! Ξέρει ο
ελληνικός λαός τι σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο, τι
σχέση έχει η δεξιά µε το δηµόσιο συµφέρον και γενικώς µε τα
δηµόσια πράγµατα. Άλλα αντ' άλλων!
Το οικονοµικό παρακράτος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, της
Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης είναι εδώ, σε αυτό το νοµοσχέδιο. Θα διαψεύσει ο Υπουργός τα δηµοσιεύµατα, ότι επτά
φιλέτα του ΕΦΚΑ ήδη διεκδικούνται από «επενδυτές» συγκεκριµένα; Μήπως είναι αυτή η αιτιολογική βάση αυτού του νοµοσχεδίου; Δεν θα έπρεπε, εάν αξιοποιηθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ, να
υπάρχει µια αναλογιστική µελέτη, να δούµε τι θα αποφέρει, σε
πόσο χρόνο, έστω κατά προσέγγιση, να τα δούµε αυτά νοµοθετικά, αν θα µπουν στον κουµπαρά των ασφαλισµένων ή θα πάνε
αλλού, να δούµε αν θα καλύψει -όπως είπε και ο Πρόεδρος του
ΜέΡΑ25- ανάγκες εργατικής κατοικίας, να δούµε το ένα ή το
άλλο και να καταλάβουµε ότι αυτό το δηµόσιο συµφέρον δεν
είναι η περίφηµη ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας; Είκοσι χρόνια µετά ο ελληνικός καπιταλισµός έρχεται πάντα µε άγχος να
προσαρµοστεί σε αυτά που προχωρούν οι οµοϊδεάτες του σε
όλο τον κόσµο και απέτυχαν.
Σε τεράστια κρίση η ανθρωπότητα και η παγκόσµια οικονοµία
ακριβώς από αυτές τις πολιτικές, σε τεράστια φτώχεια οι λαοί
όλου του κόσµου, σε τεράστια έξαρση οι ανισότητες, σε τεράστιο εκτροχιασµό τα δηµόσια οικονοµικά παντού, ακόµα και στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Και έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία να µας
θυµίσει τι; Θα αλλάξετε και το όνοµα σε µια από τις µεγαλύτερες
πλατείες της Αθήνας, της πλατείας Κλαυθµώνος; Επιχείρησαν
πολλοί να το αλλάξουν. Ξέρουν όσοι ξέρουν την ιστορία γιατί
έχει αυτό το όνοµα. Ακριβώς γιατί το κράτος της δεξιάς τότε,
των παραγόντων και των κερδοσκόπων ήθελαν το δηµόσιο λάφυρο και ήθελαν κάθε κυβέρνηση να αλλάζει τους δηµόσιους
υπαλλήλους. Από εκεί οι διαµαρτυρόµενοι, υπάλληλοι του δηµοσίου που έµεναν χωρίς καµία δυνατότητα προστασίας έκλαιγαν
στην πλατεία Κλαυθµώνος. Και εκεί ο εκσυγχρονισµός τότε του
Ελευθερίου Βενιζέλου έθεσε το ζήτηµα της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, το κράτος της Δεξιάς αυτή τη µονιµότητα την
έκανε –να µου επιτρέψετε- σαν τα µούτρα των αρχών της δεξιάς
παράταξης. Και αφού άλωσε το δηµόσιο και το έκανε τσιφλίκι
του, µετά λέει ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος.
Μου θυµίζετε εκείνη την περίφηµη ταινία του ιταλικού νεορεαλισµού, το «Ατιµασµένη και Εγκαταλελειµµένη», που σατίριζε
τα ήθη και τα έθιµα του ιταλικού Νότου, όπου η οικογένεια και
τα αδέλφια µιας κοπέλας πίεζαν και απειλούσαν έναν νεαρό που
την είχε καταστήσει έγκυο για να την παντρευτεί και εκείνος
απάντησε: «Μα, δεν µπορώ να την παντρευτώ, δεν είναι παρθένα». Αυτό είναι ακριβώς η κριτική που κάνει η Δεξιά για το ατελέσφορο και αναποτελεσµατικό δηµόσιο. Αφού το κάνατε σαν
τα µούτρα σας, αφού το αλώσατε, αφού το εντάξατε στα κερδοσκοπικά συµφέροντα των ολίγων, αφού το κάνατε «τα δικά σας
παιδιά», τώρα το δηµόσιο δεν µπορεί –λέει- να ανταποκριθεί και
το δηµόσιο συµφέρον -µια αόριστη έννοια- θα πρέπει να αντικατασταθεί από τα ιδιωτικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εχθές µόλις µε τη συµφωνία για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά
και λοιπά, που παρά την παρά την πρόβλεψη της ελληνογαλλικής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

συµφωνίας δεν έχει ούτε µία αναφορά στην Ελληνική Αµυντική
Βιοµηχανία και στη σχέση µε αυτές τις προµήθειες, ο κ. Παναγιωτόπουλος µας είπε: «Πώς, ναι µεν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά
πενήντα εταιρείες της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας» –νέος
όρος αυτός- «θα ωφεληθούν περί τα 300 εκατοµµύρια ευρώ», το
οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Και όταν του είπαµε: «Καλά, η εγχώρια αµυντική βιοµηχανία είναι οι εταιρείες; Δεν είναι η ΕΑΒ και
τα ΕΑΣ;», δεν πήραµε απάντηση. Θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτά.
Θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτά! Και είναι δυνατόν αυτό να αποτελεί δηµόσιο συµφέρον; Τρελαθήκατε; Deal κάνετε! Deal κανονικά! Λυπάµαι που έφυγε ο κ. Τσακλόγλου, γιατί ο κ. Χατζηδάκης
είναι ξεσκολισµένος, τα έχει συνηθίσει αυτά, αλλά δεν είναι δυνατόν και οι καθηγητές µε τόση γνώση και τόση εγκυρότητα να
συναινούν σε τέτοιες κατευθύνσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και σας θέτω –τελείωσα, κύριε Πρόεδρε- το πολύ απλό ερώτηµα, πέρα από τα golden boys, τους µισθούς, να ονοµάσετε την
πλατεία Κλαυθµώνος πλατεία golden boys, εγώ σας θέτω το
ερώτηµα: Αυτή η ανώνυµη εταιρεία -και απαντήστε µου, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε και κύριε εισηγητή και κυρία
Υπουργέ, να µου απαντήσετε σε αυτό, αφήστε τα άλλα, έχετε να
πείτε διάφορα για να ξεφύγετε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα απαντήσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να µου απαντήσετε παρακαλώ σε
αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, γιατί µου βγάλατε και έναν οµιλητή παραπάνω, όµως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, µην µε διακόπτετε, κύριε
Πρόεδρε.
Η ανώνυµη αυτή εταιρεία θα ελέγχεται από τη Βουλή; Θα λογοδοτεί; Σε ποιον θα λογοδοτεί; Στην Επιτροπή ΔΕΚΟ; Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας; Πού θα λογοδοτεί αυτή που θα
διαχειρίζεται την περιουσία του ελληνικού λαού; Πού, όταν ούτε
καν ο ΕΦΚΑ και ο διοικητής του δεν συµµετέχει στο διοικητικό
συµβούλιο; Πού θα λογοδοτεί; Για να καταλάβουµε τι σηµαίνει
δηµόσιο συµφέρον;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Όσο θα καθαρίζεται το Βήµα, κύριε Μπουκώρο, ορίστε, απαντήστε, αφού το ζήτησε ο συνάδελφος. Τι µπορώ να κάνω εγώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα καµµία
πρόθεση να απαντήσω στον κ. Δρίτσα, αλλά επειδή προκλήθηκα
και ζήτησε απάντηση, το κάνω.
Ακούσαµε πολλές ιστορίες περί δηµοσίου συµφέροντος, ιδιωτικοποιήσεων, ότι η αµυντική βιοµηχανία θα ιδιωτικοποιηθεί, ότι
οι εγχώριες βιοµηχανίες δεν είναι αµυντική βιοµηχανία της
χώρας, λες και οι προµηθεύτριες εταιρείες είναι δηµόσιες και
δεν είναι ιδιωτικές στα άλλα κράτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν
είχα πολιτευτεί ως υποψήφιος Δήµαρχος Πειραιά µε το σύνθηµα
«έξω η «COSCO»!» και ως Υπουργός Ναυτιλίας υπέγραφα τα
πάντα για την «COSCO», θα ήµουν πιο επιφυλακτικός περί ιδιωτικοποιήσεων.
Από εκεί και πέρα, η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος δεν
είναι καθόλου αφηρηµένη. Για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση δηµόσιο συµφέρον είναι το συµφέρον των όσων εργάζονται στον
δηµόσιο τοµέα -το βλέπει µε αυτή τη στενή αντίληψη- και για µας
δηµόσιο συµφέρον είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
διότι ο Έλληνας φορολογούµενος είναι αυτός που πληρώνει
τους πάντες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Δρίτσα,
σας παρακαλώ! Ο κ. Σκουρλέτης µπορεί να µιλήσει, όχι εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Και εν πάση περιπτώσει, εάν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έρχεται σήµερα εδώ και µας λέει ότι η έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων συντάξεων για το 2021
είναι στατιστικό µέγεθος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί
προσωπικού θέλει να µιλήσει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν είπε κάτι, δεν
τον έβρισε. Τι προσωπικό; Απαντάει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θα σας πω εγώ το
προσωπικό, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς. Σας άκουσα µε προσοχή. Προκλήθηκα από
τον κ. Δρίτσα να απαντήσω και απαντάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπουκώρο. Σε εµένα µιλάει ο κ. Σκουρλέτης. Σε εµένα µίλησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, όµως, διακόπτοµαι, το αποτέλεσµα δεν αλλάζει.
Έλεγα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι το δηµόσιο συµφέρον µπορεί να έχει µια διασταλτική σηµασία για τον καθένα µας εδώ,
αλλά πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε ότι
πρώτιστο δηµόσιο συµφέρον είναι η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Έρχεται το Υπουργείο εδώ και σας λέει ότι εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις το 2021 και µας λέτε πόσες
είναι οι εκκρεµείς. Το «διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις»
είναι απόλυτο νούµερο και έχει να κάνει µε σταθερό αριθµό
ασφαλισµένων, µε σταθερό αριθµό αιτούντων για σύνταξη και
µε σταθερό πληθυσµό, αν το θέλετε. Τώρα, αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσθέτει στις εκκρεµείς συντάξεις και τις συντάξεις που έπρεπε να απορρίπτονται, µε την έννοια ότι υπάρχουν
υπέρογκες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία, είναι ένα θέµα στο
οποίο νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι, αν αυτές θα
συµπεριλαµβάνονται ή όχι στην καταµέτρηση των εκκρεµών συντάξεων.
Κύριε Δρίτσα, το δηµόσιο δεν καταργείται, για την αξιοποίηση
της περιουσίας του ΕΦΚΑ µιλάµε, εκτός εάν επιµένετε να παραµένει και να ρηµάζει αναξιοποίητη. Δεν είναι δική µας περιουσία
αυτή ούτε δική σας, είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Μπουκώρο, σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Και εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί
να είµαστε λάβροι σήµερα κατά της αξιοποίησης, όταν δεν
έχουµε κάνει τίποτα για αυτό τα προηγούµενα χρόνια. Αν είχατε
κάνει µια καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, θα καταλάβαινα τις αιτιάσεις σας και θα έλεγα «θέλετε να ξεπουλήσετε την περιουσία και ούτω καθεξής». Τι έχετε να παρουσιάσετε
στο ζήτηµα της αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν είχε προσωπική αιχµή για τον κ. Δρίτσα, ήταν πολιτική
αιχµή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς αυτό κάνει. Και µιας και µίλησε
για την αµυντική βιοµηχανία, έχει µείνει στα κοινοβουλευτικά
χρονικά ότι υπέγραψαν τη συµφωνία για την αναβάθµιση των F16 και όταν φέραµε την κύρωση της συµφωνίας της Βουλής µετά
από την πολιτική αλλαγή του 2019, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
θέµα αξιοπιστίας και δεν µπορεί να λέµε τη µία έτσι και την άλλη
διαφορετικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μπουκώρο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, δεν σας
εξύβρισε ούτε αλλοίωσε αυτά που είπατε. Γιατί πρέπει να απαντήσετε τώρα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προφανώς επί προσωπικού, είναι ολοφάνερο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Γιατί επί προσωπικού;
Δεν έχει κάτι επί προσωπικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σκουρλέτη, σας
ακούω, εσείς µπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επί του Κανονισµού
θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Το προσωπικό, κύριε
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Πρόεδρε, δεν συνίσταται στο να βρίσεις κάποιον ευθέως ή να
τον µειώσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ε, πώς, το λέει ξεκάθαρα ο Κανονισµός!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όχι, µισό λεπτό, είναι
και το να αποδώσεις πράγµατα τα οποία δεν τα έχει πει. Διαβάστε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αν υπάρξει αλλοίωση. Δεν υπάρχει αλλοίωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Στη βάση, λοιπόν, του
Κανονισµού, παρακαλώ να δοθεί στον κ. Δρίτσα ο λόγος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, δεν
είναι έτσι, δεν έχετε δίκιο, κύριε Σκουρλέτη.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο, αλλά µόνο για ένα
λεπτό, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μόνο ένα λεπτό θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα καµµιά αµφιβολία ότι ο κύριος συνάδελφος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας, δεν θα µου απαντούσε στο ερώτηµα που του έθεσα και απάντησε άλλα αντί
άλλων.
Και είχε την αιχµή αναφορικά µε τη δική µου θητεία στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και την υπόθεση του ΟΛΠ. Απαντώ, λοιπόν,
µόνο σε αυτό, διότι τα άλλα δεν έχουν νόηµα. Είναι η συζήτηση
που γίνεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι µόνο για σας! Συνολικά µίλησα!
Τέσσερις Υπουργοί Ναυτιλίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Μπουκώρο.
Πείτε το αυτό που θέλετε, κύριε Δρίτσα. Πείτε το.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε.
Πείτε το.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε συνάδελφε, η ιδιωτικοποίηση
των εννέα επιχειρήσεων του δηµοσίου και µάλιστα στρατηγικού
ενδιαφέροντος –λιµάνια, αεροδρόµια και πολλά άλλα- ήταν δέσµευση υπογεγραµµένη και δροµολογηµένη µε διαγωνισµούς
από την κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου στο πλαίσιο του δεύτερου µνηµονίου. Εµείς αντιταχθήκαµε σ’ αυτό και όταν εξαναγκαστήκαµε να κάνουµε τον ιστορικό συµβιβασµό, ένας όρος…
(Γέλωτες - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί γελάτε; Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Περιµένετε. Αυτά είναι καταγεγραµµένα γεγονότα ιστορικά! Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Δρίτσα.
Κατανοητό αυτό που είπατε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε διακόπτει!
Εµείς, λοιπόν, όταν δεχθήκαµε να κάνουµε αυτόν τον συµβιβασµό –και ξέρουµε και έχουµε εξηγήσει στον ελληνικό λαό και
πήγαµε σε εκλογές γι’ αυτό- δεν υποταχθήκαµε και αλλάξαµε τη
σύµβαση υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και του ελληνικού
λαού...
(Γέλωτες - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…που ούτε στα πιο εφιαλτικά σας όνειρα δεν το θέλατε εσείς.
Αφήστε, λοιπόν, τα κόλπα και απαντήστε επιτέλους, πώς θα
ελέγχεται η ανώνυµη εταιρεία του ΕΦΚΑ από την ελληνική
Βουλή. Απαντήστε σε αυτό, αν µπορείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Δρίτσα, έγινε κατανοητό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, είµαι καλυµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έχει τώρα τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τις προβλέψεις και τις διαδικασίες που αποτυπώνονται στο
νοµοσχέδιο γίνεται ένα ταχύτερο βήµα υλοποίησης του στόχου
ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, σε συνέχεια των συνολικών αντιασφαλιστικών ανατροπών που όλες οι κυβερνήσεις προώθησαν
διαχρονικά, µετατρέποντας την κοινωνική ασφάλιση από ανάγκη
και δικαίωµα των εργαζοµένων σε προϊόν χρηµατοοικονοµικό, σε
ρίσκο για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων και των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και για την πλήρη απαλλαγή, συγχρόνως,
του κράτους και της εργοδοσίας από το κοµµάτι της κοινωνικής
ασφάλισης, διαµορφώνοντας έτσι ένα ασφαλιστικό στο οποίο θα
υπάρχει πρόσβαση αν έχεις να πληρώσεις.
Αυτή είναι η ελευθερία του συστήµατος που διατυµπανίζετε
και προπαγανδίζετε και που φυσικά υπηρετείτε όλες οι κυβερνήσεις, που πάει σύµφωνα µε το µέγεθος της τσέπης που διαθέτει
ο καθένας. Και αυτό εύκολα µπορεί να το διαπιστώσει κάποιος
µε βάση τις ανατροπές που έχουν προηγηθεί στο ασφαλιστικό,
µε τις εκατοντάδες παροχές που έχουν κοπεί από τα ταµεία,
αλλά και τις δραµατικές αλλαγές στην υγεία, όπου διαµορφώνεται σταθερά ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών για όλους και από
’κει και πέρα όποιος έχει να πληρώσει αποκτά πρόσβαση και σε
καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Ακριβώς αυτή η απαξίωση και ο ενταφιασµός ακόµα και των πιο στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών
στο όνοµα του κέρδους δείχνουν ότι τα όρια αυτού του σάπιου
συστήµατος έχουν ξεπεραστεί προ πολλού.
Το έγκληµα που συντελείται στο ασφαλιστικό σύστηµα αφορά
στις σηµερινές, αλλά κυρίως στις µελλοντικές γενιές εργαζοµένων, στους νέους και στις νέες δηλαδή που εργάζονται και αµείβονται µε άθλιους όρους. Και τους αφορά όχι µόνο το ύψος και
το πότε θα πάρουν τη σύνταξη- πτωχοκοµείο, αλλά τους αφορούν και οι παροχές υγείας, δηλαδή όσες απέµειναν, οι οποίες
ξεκινούν από τις ιατρικές εξετάσεις, τα φάρµακα, την προστασία
της µητρότητας, την ασφάλιση των παιδιών και τα εµβόλιά τους,
την προστασία απέναντι στον επαγγελµατικό κίνδυνο, την προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλα. Και αυτό γιατί
το κράτος, στη βάση των πολιτικών που υλοποιούν διαχρονικά
όλες οι αστικές κυβερνήσεις, εφαρµόζοντας πιστά την ευρωενωσιακή στρατηγική του κεφαλαίου για όσο πιο φθηνό εργαζόµενο γίνεται, αφ’ ενός αποσύρεται σταδιακά µέσω της µείωσης
της χρηµατοδότησης των δηµόσιων µονάδων ώστε να εξοικονοµούνται κονδύλια που διοχετεύονται µέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, εισφοροαπαλλαγών, αναπτυξιακών πακέτων
και πάει λέγοντας και, αφ’ ετέρου, εξασφαλίζει στον εργαζόµενο
ένα συνεχώς συρρικνούµενο βασικό πακέτο παροχών εξαθλίωσης για την υγεία του, ενώ το επιπλέον κόστος µετακυλίεται στις
πλάτες των ασθενών.
Έτσι, το κράτος εξελίσσεται σε ρυθµιστή και των ασφαλιστικών τιµών για παροχές υγείας, αποζηµιώσεις και άλλα και όχι
όπως θα έπρεπε, προκειµένου να σχεδιάζει τις παρεχόµενες
υπηρεσίες για να καλύπτονται στο σύνολό τους οι σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες για πρόληψη, πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας,
δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια αντίστοιχα, στο φάρµακο, στην
πρόνοια και στις αντίστοιχες προνοιακές δοµές.
Σε αυτήν την πολιτική συνέβαλε ως εργαλείο η δηµιουργία του
ΕΟΠΥΥ εδώ και µια δεκαετία, µε το κράτος να έχει αποσυρθεί στην ουσία- από τη χρηµατοδότηση του κλάδου υγείας, µε µοναδικό κονδύλιο από το κράτος αυτό για τους ανασφάλιστους
που δεν επαρκεί ούτε για τα εµβόλιά τους ενώ την ίδια ώρα επιβλήθηκε –θυµάστε πολύ καλά- το 2015 το χαράτσι της εισφοράς
6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, δηλαδή 750 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, περίπου 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στα
έξι και πλέον χρόνια εφαρµογής του µέτρου αφαίµαξης των συνταξιούχων.
Αυτό το ονοµάζετε και εσείς τώρα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και η προηγούµενη κυβέρνηση, κοροϊδεύοντας
τον λαό ως «συµµάζεµα», «νοικοκύρεµα» των οικονοµικών, το
οποίο, όµως, δεν απέτρεψε την εφαρµογή του κανονισµού περικοπών σε ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, φάρµακα, υγειονοµικό
υλικό, επιδόµατα, αλλά και αύξηση των πληρωµών των ασθενών
σε κρατικό και ιδιωτικό τοµέα. Δεν απέτρεψε, για παράδειγµα,
την περίοδο 2012-2019, δηλαδή την ίδια περίοδο, µε κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσουν να πληρώ-
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νουν οι ασθενείς κατά περίπου 53% περισσότερο για τα αποζηµιούµενα φάρµακα, χώρια τα εκτός λίστας, δηλαδή τα µη συνταγογραφούµενα, όταν την ίδια περίοδο µειώνετε τη δηµόσια
δαπάνη, δηλαδή την κρατική συµµετοχή, κατά 50% για την οποία
µάλιστα, διαγωνίζεστε µεταξύ σας για το ποια κυβέρνηση ήταν
πιο αποτελεσµατική στην εφαρµογή αυτού του µέτρου.
Ποιος, αλήθεια, πλήρωσε και πληρώνει αυτή τη µείωση; Ο
λαός. Αλήθεια, ποιος πληρώνει για την οδοντιατρική φροντίδα;
Μήπως ο ασφαλιστικός φορέας, το κράτος και πάει λέγοντας;
Όχι! Κάθε άλλο! Με στοιχεία του 2017 το 99,7% των εξόδων για
οδοντιατρική φροντίδα και αντιµετώπιση βάρυνε τη λαϊκή οικογένεια και το κράτος και οι ασφαλιστικοί φορείς είχαν συµβολή
στο εξωφρενικό ποσοστό του 0,27%!
Ή µήπως υπάρχει δωρεάν παροχή υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής; Όχι! Να, λοιπόν, πώς εξαναγκάζονται τα ζευγάρια να απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα,
βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και βέβαια, ούτε λόγος να
γίνεται για τον αναγκαίο και δωρεάν γενετικό έλεγχο, ενώ αντίστοιχα µε στοιχεία του 2019 δεν έχουν κάνει µαστογραφία ποτέ
ή έχουν να κάνουν πάνω από τρία χρόνια το 48,5% των γυναικών
και αντίστοιχα τεστ ΠΑΠ το 34,5%.
Έτσι, µαζί µε την κατώτατη λεγόµενη εθνική σύνταξη «ψίχουλο» που εγγυάται το κράτος, ακριβώς αυτό το κράτος εγγυάται και ένα µίνιµουµ ελάχιστο στοιχειώδες πακέτο παροχών
υγείας. Από ’κει και πέρα, ή πληρώνει ο λαός την ώρα της ανάγκης ή θα πρέπει να προσφύγει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που ακονίζουν τα µαχαίρια τους ή στα επαγγελµατικά
ταµεία πληρώνοντας επιπλέον ποσά για πακέτα παροχών υγείας.
Να, πώς κουµπώνει το ασφαλιστικό στα ήδη δροµολογηµένα
µέτρα προκειµένου το αστικό κράτος να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδηµα, σύνταξη επιβίωσης –και αυτό βεβαίως µε προϋποθέσεις- και συγχρόνως ένα βασικό πακέτο κάλυψης υπηρεσιών
υγείας, δηλαδή των πιο βασικών.
Αυτό κάνετε και εσείς ως Κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούµενοι. Και το κάνετε γιατί το κεφάλαιο που υπηρετείτε δεν
µασά τα λόγια του και διά των εκπροσώπων του λένε χαρακτηριστικά πως ο ορισµός του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για
την υγεία γεννά ατοµικές προσδοκίες που είναι ιδανικές, αλλά
δεν είναι ρεαλιστικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μάλιστα, προτείνουν κυνικά τον σχεδιασµό ενός συστήµατος
υγείας που θα βασίζεται σε δύο βαθµίδες, τη βαθµίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος –δηλαδή, κρατικό σύστηµα µε ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές, το βασικό πακέτοκαι τη βαθµίδα των επιθυµιών που θα αναλαµβάνει να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτή είναι η αστική αντίληψη και πολιτική για την υγεία, την
πρόληψη του λαού, του ανθρώπου σήµερα, εν έτει 2022, που
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της αλµατώδους ανάπτυξης και
του τεράστιου πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι και αντίστοιχα τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας, µεγάλος αριθµός εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού που θα
µπορούσαν να καλύψουν τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες
για πρόληψη, αποκατάσταση και γενικότερα την προάσπιση της
υγείας του λαού.
Αυτό, όµως, στον καπιταλισµό που υπηρετείτε όλοι σας, κύριοι
και της Κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κοµµάτων είτε κυβέρνησαν είτε δεν κυβέρνησαν, αλλά αποδέχονται αυτό τον δρόµο
και αυτές τις επιλογές αποτελεί ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Θέλετε να θεωρείται από τον λαό ως επιθυµία και προσδοκία µη ρεαλιστική.
Αυτό, όµως, που δεν είναι επιθυµία, αλλά το πραγµατικά σύγχρονο και ρεαλιστικό από τη σκοπιά του λαού, των λαϊκών αναγκών, είναι η διεκδίκηση ενός αποκλειστικά κρατικού συστήµατος
υγείας και πρόνοιας καθολικού, σύγχρονου και απολύτως δωρεάν, ενός συστήµατος υγείας και πρόνοιας χωρίς καµµία επιχειρηµατική δράση που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην
πράξη κατοχυρωµένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήµερα,
ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα µε πλήρη κρατική χρηµατοδότηση
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των δηµόσιων µονάδων υγείας, µε αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισµό, µε προσλήψεις προσωπικού, µε ενίσχυση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, µε φορολόγηση του κεφαλαίου, µε κατάργηση των εισφορών των εργαζοµένων στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταµείων όπου θα
παρέχονται δωρεάν από το κράτος όλες οι εξετάσεις, θεραπείες,
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, εµβόλια χωρίς πληρωµές, συµµετοχές, χωρίς πλαφόν και περικοπές σύµφωνα µε τις ανάγκες και
µε αποκλειστικά επιστηµονικά κριτήρια.
Αυτό µπορεί ο λαός να το επιβάλει µέσα από τον αγώνα του,
απορρίπτοντας συνολικά αυτή την πολιτική, αυτόν τον δρόµο
ανάπτυξης που του τσακίζει τη ζωή για χάρη µιας χούφτας καπιταλιστών, δυναµώνοντας τον αγώνα του ενάντια στις ανατροπές,
στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την ίδια του τη ζωή και τη
ζωή των παιδιών του.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης διαλύει, ιδιωτικοποιεί, λεηλατεί και κοµµατικοποιεί τον ΕΦΚΑ, πλήττει δυόµισι
εκατοµµύρια συνταξιούχους και τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενους.
Είναι η πρόβα τζενεράλε για να εισάγει ένα νέο µοντέλο για
ολόκληρο τον δηµόσιο πυρήνα, τον πιο σκληρό πυρήνα του δηµοσίου, αλλά και για το ίδιο το κοινωνικό κράτος. Στην υγεία, στο
ΕΣΥ δηλαδή, οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές και στις δοµές
υγείας ιδιώτες. Στην παιδεία, στα σχολεία και στα πανεπιστήµια
ιδιώτες. Στην πρόνοια, στα ιδρύµατα και στην περιουσία της πρόνοιας. Και είναι ένα µοντέλο µοναδικό σε ολόκληρη την Ευρώπη,
γιατί ψευδώς επικαλείστε στην αιτιολογική έκθεση την ISSA που
δίνει µόνο θεωρητικές κατευθυντήριες γραµµές, δεν έχετε να
µας δείξετε ούτε ένα κράτος στην Ευρώπη που να εφαρµόζει
αυτό το µοντέλο.
Ποια είναι, όµως, τα προβλήµατα που δήθεν επιλύει το µοντέλο Χατζηδάκη - Μητσοτάκη και επαναλαµβάνουν όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας από χτες καρµπόν;
Πρόβληµα πρώτο, λέει ο κ. Χατζηδάκης. Ο ΕΦΚΑ δεν εκδίδει
γρήγορα τις συντάξεις. Οι υπάλληλοι του είναι βολεµένοι, ακαταδίωκτοι, δηµόσιοι υπάλληλοι που αδιαφορούν για την αγωνία
των πολιτών. Πόσοι είναι, όµως, αυτοί οι υπάλληλοι; Τον ρωτάµε
εδώ και µια βδοµάδα και δεν απαντά, γιατί στα δυόµισι χρόνια
Νέα Δηµοκρατία άφησε τον ΕΦΚΑ να αποψιλωθεί από το 40%
του προσωπικού του, δηλαδή έφυγαν πάνω από χίλιοι υπάλληλοι.
Και τώρα βάζετε διακόσιους πενήντα έξι ιδιώτες, γενικούς διευθυντές και διευθυντές, επικεφαλής ενός αποδεκατισµένου
στρατού. Αυτοί θα βγάλουν τις συντάξεις; Δυόµισι χρόνια δεν
έγινε ούτε µία πρόσληψη. Αντίθετα επτακόσιες, περίπου, απολύσεις νέων, µορφωµένων επιστηµόνων που προσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ
µε το πρόγραµµα εναντίον του brain drain, εσείς που θα φέρετε
τα παιδιά από το εξωτερικό, πιστοποιηµένους όλους στο πληροφοριακό σύστηµα, έβγαζαν µηνιαίως είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις, κόστιζαν 7 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή τα µισά
από όσα θα πάρουν τα διακόσια πενήντα έξι κοµµατικά σας στελέχη. Αυτοί θα πάρουν 14.400.000 ευρώ, τουλάχιστον.
Καυχιέστε δυόµισι χρόνια τώρα ότι θα βγάζατε συντάξεις µε
το πάτηµα ενός κουµπιού. Ξεχάσατε, όµως, να εκσυγχρονίσετε
το λογισµικό σύστηµα για την παράλληλη ασφάλιση εσείς, οι
θριαµβευτές του κ. Πιερρακάκη και του ψηφιακού κράτους. Και
αποφασίσατε εδώ και δέκα µήνες να πάρετε ιδιώτες δικηγόρους
και λογιστές, χίλιους, για να βγάζουν τις συντάξεις µε τον κλασικό τρόπο. Και εκεί παραδέχτηκε ο Υπουργός προχτές ότι δεν
έβγαλαν ούτε µία σύνταξη.
Τη δική σας, λοιπόν, αποτυχία και ανικανότητα δυόµιση χρόνια
τώρα τη χρεώνετε στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να πείσετε
την κοινή γνώµη για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης του και να ξεπουλήσει την περιουσία του. Ποια περιουσία; Τη µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία, µετά από την εκκλησία, αξίας 1 δισεκατοµµυρίου
ευρώ περίπου, που διασφαλίζει την απονοµή των συντάξεων και
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η οποία είναι αποκτηµένη, κυριολεκτικά, µε ιδρώτα και αίµα.
Ήδη, εµφανίστηκαν οι επενδυτές στις εφηµερίδες, τα κατέθεσε η κ. Ξενογιαννακοπούλου εχθές. Τα ίδια κάνατε µε τη ΔΕΗ,
επαίρεστε γι’ αυτό και σήµερα το πληρώνουµε πολύ ακριβά. Τότε
και τώρα τα ίδια επιχειρήµατα, τότε και τώρα η ίδια µεθόδευση.
Με µία διαφορά, τώρα ο λαός το έχει καταλάβει.
Πρόβληµα δεύτερο, που επιλύει δήθεν το νοµοσχέδιο. Ο ΕΦΚΑ
δεν ενηµερώνει τους πολίτες. Το 48% των διαµαρτυριών στον
Συνήγορο του Πολίτη αφορούν στον ΕΦΚΑ. Τώρα, όµως, µε τον
τηλεφωνικό αριθµό 1555 ο κόσµος ενηµερώνεται. Η εταιρεία
απάντησε σε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες κλήσεις. Το 85%
είναι ευχαριστηµένοι, µία πρόταση µε πολλά ψέµατα.
Πρώτο ψέµα. Στον Συνήγορο του Πολίτη διακριτά στοιχεία για
τον ΕΦΚΑ κρατούνται από το 2017. Το 2017 είχαν υποβληθεί δύο
χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα παράπονα – αναφορές, µειώθηκαν εντυπωσιακά το 2018 στα χίλια οκτακόσια τριάντα τέσσερα
και το 2020, µε εσάς δηλαδή, αυξήθηκαν πάλι στα δύο χιλιάδες
οκτώ.
Ψέµα δεύτερο. Η ικανοποίηση του κόσµου. Το 1555 είναι το
ακριβότερο ανέκδοτο, αλλά και ο πιλότος για την εκποίηση της
περιουσίας του ΕΦΚΑ. Δηλαδή, κόστισε 12,1 εκατοµµύρια ευρώ
το χρόνο. Με την επίκληση του κορωνοϊού παρακάµψατε τον
νόµο περί προµηθειών, δηλαδή αυτό που µε βούλα κάνετε πλέον
µόνιµα, για τον ΕΦΚΑ στο νοµοσχέδιο αυτό και καλέσατε έξι εταιρείες να δώσουν προσφορές εντός πέντε ηµερών. Εµφανίστηκε
προφανώς µόνο µία, έδωσε µία έκπτωση 3%. Γελάει όλη η αγορά
µε τη στηµένη διαδικασία. Αυτό είναι το 3%.
Πού πάνε, λοιπόν, τα 12,1 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο; Ακούστε. Τα 4 εκατοµµύρια ευρώ στη δηµοσιότητα, αθάνατη λίστα
Πέτσα, αλλά και σε έρευνες ικανοποίησης της κοινής γνώµης.
Στην έρευνα θα έρθω µετά, κρατήστε το. Τα 2,3 εκατοµµύρια
ευρώ σε δύο συµβούλους της εταιρείας. Αυτό η αγορά το λέει
«αέρα». Που πάει ο «αέρας»; Μόλις αποκαλυφθεί το σκάνδαλο
το βρίσκουµε. Σε αυτά και τα υπόλοιπα 5,8 εκατοµµύρια ευρώ η
εταιρεία παίρνει εργολαβικούς και τους βάζει στο 1555 να απαντούν οι άνθρωποι για πράγµατα που δεν ξέρουν, προφανώς. Για
δέκα µήνες είναι τα 12,1 εκατοµµύρια ευρώ και θα τα ξαναδώσετε τα 12,1 εκατοµµύρια ευρώ στην ίδια εταιρεία. Οσονούπω
θα το ανανεώσετε. Καλό φαγοπότι! Με το ίδιο µοντέλο σας εξήγησα ότι θα εκποιηθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ.
Τρίτο ψέµα, 85% ικανοποίηση. Η εταιρεία που έλαβε και παράσηµο, όπως µας είπε η Υπουργός, από φορέα µεγάλων επιχειρήσεων, αυτοαξιολογήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, λοιπόν. Βρήκε τριακόσιους πολίτες από το ένα εκατοµµύριο εκατό και το 85% ήταν ευχαριστηµένο από τις υπηρεσίες της, όπως µας έδειξε στα γραφήµατα ο κ. Χατζηδάκης.
Μόνο που η αλήθεια είναι πικρή. Στις 10 Φεβρουαρίου, 2 παρά
10’ µετά τα µεσάνυχτα εµφανίζεται στο Facebook του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πληρωµένη ανάρτηση µε τα γραφήµατα που µας έδειξε ο κύριος Υπουργός. Μέσα
σε έξι µέρες. Γίνεται ο χαµός κάτω από την πληρωµένη ανάρτηση –επτακόσια ογδόντα ένα σχόλια, σήµερα έχουν φτάσει τα
χίλια.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα εκατό πρώτα και τα εκατό τελευταία της ανάρτησης.
Τα σχόλια είναι αρνητικά σε ποσοστό 85,5%. Διαβάστε τα,
κύριε Χατζηδάκη, µπας και αποκτήσετε επαφή µε την πραγµατικότητα. Σταχυολογώντας τα σχόλια, σας αναφέρω ενδεικτικά:
«Σε ποιο καντόνι της Ελβετίας ζείτε; Πήρα το 1555 πριν δεκαπέντε ηµέρες, αναµονή δεκαοκτώ λεπτών, σήκωσαν το τηλέφωνο
για να παραπέµψουν το αίτηµα σε αρµόδια υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
Περιµένω να µε πάρει. Εµείς ζούµε σε άλλη χώρα φαίνεται, ψεύτες. Πλάκα µας κάνετε.». Αλλού αναφέρεται: «Το τηλέφωνο το
σηκώνουν στο 1555, να λέµε την αλήθεια. Αλλά άλλο είναι το ζήτηµα. Η απάντηση έρχεται σε είκοσι µέρες και είναι του τύπου
«η υπηρεσία ασχολείται µε το θέµα σας», δηλαδή τίποτα.». Παρακάτω: «Ε, βέβαια είναι ικανοποιηµένοι οι πολίτες, αφού περιµένω πάνω από µισή ώρα στην αναµονή. Μετά είµαι µέσα στην
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ικανοποίηση, ειδικά όταν το σηκώσουν και µε ξαναβάλουν άλλη
µια ώρα σε αναµονή. Μια φορά το σήκωσαν, ξέχασα τι ακριβώς
ζητούσα.».
Κύριε Χατζηδάκη και κύριε Μητσοτάκη, σας πήραν χαµπάρι.
Τον αντισυνταγµατικό νόµο που θα ψηφίσετε µόνοι σας πάλι σήµερα, έναν νόµο-«έκτρωµα» που πλήττει τα συµφέροντα της κοινωνίας, δεσµευόµαστε να καταργήσουµε όταν αναλάβουµε πάλι
τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Φωτίου.
Κύριε Κοτρωνιά, ένα λεπτό, να δώσουµε τον λόγο στον Υφυπουργό Κλιµατικής Κρίσης κ. Τουρνά για την υπ’ αριθµ. 1218/94
τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα
να ξεκινήσω τη σηµερινή µου τοποθέτηση, ενώπιον του αξιοσέβαστου Σώµατος του Κοινοβουλίου, στη συζήτηση για την ψήφιση της προωθούµενης τροπολογίας αρµοδιότητας του
Υπουργείου µας µε τους λόγους, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την οµόθυµη στήριξή της από όλους τους κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός
ότι η κλιµατική αλλαγή, η κλιµατική κρίση είναι εδώ και κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της όχι µόνο στην πατρίδα µας,
αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όλοι µας βιώνουµε τις συνέπειές της. Τις βιώσαµε και στη χώρα µας µε την εκδήλωση ιδιαίτερα ακραίων καιρικών φαινοµένων κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών.
Εποµένως, προτεραιότητά µας, αλλά και συνολικά της Κυβέρνησης, αποτελούσε και αποτελεί η αποτελεσµατική αναβάθµιση
του λειτουργικού και επιχειρησιακού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώµατος. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι είµαστε αποφασισµένοι –και εγώ ο ίδιος προσωπικά- να κάνουµε
ό,τι απαιτείται, προκειµένου η επικείµενη αντιπυρική περίοδος να
µας βρει πιο έτοιµους από ποτέ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν εντολής του κυρίου Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
αποφασίστηκε και υλοποιείται σήµερα διά της εισηγούµενης τροπολογίας η σύσταση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ, οι οποίες θα στελεχωθούν από ειδικής
εκπαίδευσης και αυξηµένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων προσωπικό, τους πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, επονοµαζόµενους και ως δασοκοµάντος, µε τους οποίους το Πυροσβεστικό
Σώµα θα ενισχυθεί επιχειρησιακά στον ιδιαίτερα νευραλγικό και
κρίσιµο τοµέα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα, οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων θα
αποτελούν ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού
Σώµατος, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων οργανικών µονάδων των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, και θα διαρθρώνεται σε συνολικά έξι υπηρεσίες ανά την επικράτεια διαµοιρασµένες γεωγραφικά µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και
αυξηµένες επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι υπηρεσίες αυτές θα συνδράµουν στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας και στην αντιµετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, ενώ θα υποστηρίζουν
όλες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης µέσω εξειδικευµένων πεζοπόρων και αεροµεταφερόµενων τµηµάτων και χρήσης ειδικών µηχανοκίνητων µέσων και µηχανηµάτων έργου.
Οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, ηλικίας έως είκοσι
οκτώ και τριάντα ενός ετών κατά περίπτωση, θα προσληφθούν
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου µέσω αντικειµενικού συστήµατος µοριοδότησης και θα καταλάβουν, επί θητεία διάρκειας επτά ετών, πεντακόσιες οργανικές θέσεις, εκ των οποίων
τετρακόσιες σαράντα ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και εξήντα ειδικότητας πυροσβεστικού επιστηµονικού
προσωπικού µε πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος, µε γνωστικό αντικείµενο
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δασολογίας ή δασοπονίας. Μετά από τη συµπλήρωση της επταετούς θητείας, δύνανται να µονιµοποιηθούν καταλαµβάνοντας
µόνιµες οργανικές θέσεις, αξιοποιώντας ωσαύτως στο µέγιστο
δυνατό βαθµό την ειδική τους εκπαίδευση και εµπειρία.
Τελειώνοντας και καλώντας σε οµόθυµη στήριξη της συζητούµενης τροπολογίας, θα ήθελα να υπερτονίσω ότι η παρούσα ρύθµιση αποτελεί ένα ακόµα δείγµα της έµπρακτης πολιτικής
βούλησης της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού
Σώµατος στο απαιτητικό πεδίο προσφοράς για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού πλούτου και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως θεµελιωδών και επιβεβληµένων
υποχρεώσεων της συντεταγµένης πολιτείας, υπέρ της οποίας
όλοι ταχθήκαµε για να υπηρετούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον Υφυπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
τον κ. Ευάγγελο Τουρνά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό να παρουσιάζει µια τροπολογία. Μόνο που θα περίµενε κάποιος, µετά από την πρόσφατη
αρνητική εµπειρία, την παταγώδη αποτυχία διαχείρισης της τελευταίας κακοκαιρίας, εκ µέρους του νεοσυσταθέντος Υπουργείου να υπάρχει µια ολιστική προσέγγιση σε σχέση µε τα
ζητήµατα που αφορούν στην πολιτική προστασία.
Αντ’ αυτού, µπαίνουµε σε µία λογική τροπολογιών –µέγα
λάθος, όταν θέλουµε να απαντήσουµε σε µία ζωτικής σηµασίας
ανάγκη, που πράγµατι υπάρχουν κενά- και βλέπουµε να προκρίνεται η πρόσληψη για επτά χρόνια εξακοσίων ατόµων, αγνοώντας, όµως, µία πραγµατικότητα που εδώ και χρόνια υπάρχει:
τους εποχικούς πυροσβέστες.
Τι γίνεται µε αυτή την δεξαµενή των ανθρώπων, οι οποίοι
έχουν µία συσσωρευµένη εµπειρία, που ως γνωστόν θα µπορούσαν µάλιστα, να µην ήταν εποχικοί, αλλά να ήταν όλο το χρόνο;
Διότι το δάσος δεν το θυµόµαστε µόνο τους καλοκαιρινούς
µήνες, δηλαδή την περίοδο της δασοπυρόσβεσης, αλλά υπάρχει
µια ολόκληρη προετοιµασία, που ακριβώς µας καθιστά πιο αποτελεσµατικούς στην περίπτωση των πυρκαγιών, οι οποίες ολοένα
και περισσότερο θα είναι πιο συχνές λόγω της κλιµατικής κρίσης.
Γιατί, λοιπόν, γίνεται αυτή η επιλογή;
Και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν πιο ισχυρά επιχειρήµατα, ελάτε να τα συζητήσουµε. Πώς επιλέγετε αυτό τον αποσπασµατικό τρόπο; Πώς µπορείτε να έρχεστε τόσο
απροετοίµαστοι εδώ πέρα; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τις ανακοινώσεις των δασολόγων, των δασοπόνων, δηλαδή των επιστηµονικών σωµατείων που σχετίζονται
και έχουν µια επιστηµονική προσέγγιση γύρω από τα θέµατα της
διαχείρισης των δασών; Τους αγνοήσατε, δεν τους καλέσατε σε
διάλογο.
Και ερχόµαστε εδώ, για να παρουσιάσετε πάλι τι; Για ποιον
λόγο; Γιατί έχουµε καινούργιες πια στρατιές ηµετέρων; Μπορούµε να παίζουµε µε τα θέµατα της πολιτικής προστασίας µετά
τα όσα έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα µε έναν τέτοιο τρόπο, µε µια τέτοια αποσπασµατική λογική; Είναι καίρια
ερωτήµατα και περιµένω σοβαρές απαντήσεις.
Αφήστε που το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κακώς είναι
Υπουργείο, θα έπρεπε να ήταν στο πλαίσιο µιας εθνικής αρχής,
διότι η πολιτική προστασία δεν είναι θέµα που σχετίζεται, αν το
αντιλαµβανόµαστε τουλάχιστον όλοι έτσι, µε κάποιες σκοπιµότητες πολιτικές. Ο Υπουργός δηλαδή, δεν µπορεί να είναι υπό
τον Πρωθυπουργό. Ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας πρέπει
πρώτα από όλα διαχρονικά, αξιοκρατικά να είναι τοποθετηµένος
εκεί πέρα και να υπηρετεί ακριβώς τον σκοπό που είναι τοποθετηµένος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι µια γενικότερη συζήτηση. Το επιλέξατε. Επί του προκειµένου, όµως, θα ήθελα
κάποιες σαφείς απαντήσεις.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Κύριε Υπουργέ, θέσατε πολλά θέµατα.
Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε ένα-ένα.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγµή που
αναλάβαµε το Υπουργείο προσπαθήσαµε να δούµε ποιες είναι
οι παθογένειες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώµα ως ο µοναδικός επιχειρησιακός βραχίονας της
πολιτικής προστασίας. Και διαπιστώσαµε ότι πράγµατι υπάρχουν
αρκετές ελλείψεις και αρκετά προβλήµατα. Και ξεκινήσαµε τη
σχεδίαση κατ’ αρχάς της αντιπυρικής περιόδου από την 1η Νοεµβρίου του περασµένου χρόνου και έκανε το Πυροσβεστικό
Σώµα τον επιχειρησιακό του σχεδιασµό, από τον οποίο προέκυψαν κάποιες σηµαντικές ανάγκες και κάποιες σηµαντικές ελλείψεις τις οποίες θα έπρεπε να καλύψουµε.
Έτσι, λοιπόν, προχωρήσαµε, λύσαµε κάποια προβλήµατα
όσον αφορά στη σύσταση του εναέριου στόλου που θα έπρεπε
να έχουµε για την επόµενη αντιπυρική περίοδο και διαπιστώσαµε
ότι υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις στο θέµα της καταστολής.
Κινηθήκαµε στον άξονα ότι πρέπει να δώσουµε µεγάλη έµφαση
στο θέµα της προετοιµασίας, της εκπαίδευσης, της πρόληψης,
της επιτήρησης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της άµεσης
επέµβασης.
Για να λύσουµε, λοιπόν, αυτό το θέµα της άµεσης επέµβασης
εξαγγέλθηκε και υλοποιούµε σήµερα την πρόσληψη των πεντακοσίων αυτών δασοκοµάντος. Είναι ένα ειδικό σώµα, το οποίο θα
τοποθετηθεί σε έξι περιφερειακές ενότητες και στις οποίες θα
έχει µια ευρεία περιοχή ευθύνης, την οποία θα πρέπει να γνωρίζει, σε συνεργασία µε τους δασικούς τους οποίους αναφέρατε.
Γιατί µε αυτούς φτιάξαµε αυτή την τροπολογία, δεν εξαιρέθηκαν
από αυτή την προσπάθεια.
Εµείς προσπαθούµε να φέρουµε κοντά τους δασικούς µε τους
πυροσβέστες για να δουλέψουν µαζί στο δάσος, γιατί η φροντίδα
τους είναι κοινή. Ζητήσαµε, λοιπόν, την άποψή τους για να φτιάξουµε αυτή την τροπολογία και έχουν συµβάλλει και αυτοί, και
οι ίδιοι και µε τη νοµική τους υπηρεσία. Και φτιάξαµε αυτή την
τροπολογία, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν µαζί οι δικοί µας µε τους
δασικούς για τις δουλειές που πρέπει να κάνουν στο δάσος και,
βεβαίως, για να προετοιµαστούν και να επέµβουν στο δάσος µαζί
µε τους δασικούς πάλι όταν θα συµβεί το κακό. Είναι, λοιπόν, η
µονάδα κρούσης, η οποία θα φτάσει πρώτη, θα είναι η εµπροσθοφυλακή και θα ετοιµάσει το έδαφος για τις επόµενες δυνάµεις που θα έρθουν.
Όσον αφορά τη «δεξαµενή» που µου αναφέρατε, τα κριτήρια
που θα µπουν θα ευνοούν αυτούς τους ανθρώπους και είναι ένα
πρώτο βήµα αυτό να πάρουµε αυτούς τους πεντακόσιους και
από εκεί και πέρα προχωράµε στην αναδιοργάνωση, προχωράµε
σε νέα οργανική δοµή που έχει µείνει πριν από τη συνένωση του
1998 των δασικών µε των αστικών πυροσβεστών. Έχουµε µείνει
σε εκείνη τη δοµή και θα πρέπει να πάµε σε µια νέα οργανική,
από την οποία θα αξιοποιηθεί η γνώση και η εµπειρία των ανθρώπων που έχουν προϋπηρεσία ως εποχικοί και ευνοούνται, βέβαια,
µε τη σχετική µοριοδότηση που θα πάρουν -η οποία αναφέρεται,
αν διαβάσατε την τροπολογία- αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την εµπειρία.
Αυτή είναι η «δεξαµενή» που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε
για να πάρουµε έτοιµους πυροσβέστες οι οποίοι ξέρουν την Πυροσβεστική, χωρίς να αποκλείουµε και τον οποιονδήποτε άλλο
Έλληνα που έχει το δικαίωµα µέσω της µοριοδότησης, µέσω της
διαδικασίας της επιλογής που θα γίνει µε το προεδρικό διάταγµα, να έρθει και να προσληφθεί µε αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, θα έχουν µια έξτρα µοριοδότηση, για να χρησιµοποιήσουµε την εµπειρία τους, τη γνώση τους, για να κάνουν αυτή
τη δουλειά. Και από ’κει και πέρα, θα τους δώσουµε την επιπλέον
εκπαίδευση που χρειάζεται για να γίνουν δασοκοµάντος, στα
πρότυπα των δασοκοµάντος που χρησιµοποιούνται σε χώρες
προηγµένες που το έχουν ανακαλύψει και το χρησιµοποιούν,
όπως η Αµερική, όπως ο Καναδάς, όπως η Γαλλία.
Θα ήθελα να πω και µια κουβέντα, αν µου επιτρέπετε, κύριε
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Πρόεδρε, για τη θεοµηνία. Πράγµατι, ήταν µια κατάσταση δύσκολη που δηµιούργησε κάποια προβλήµατα στην Αθήνα. Παρ’
ότι έγιναν όλες οι ενέργειες πριν, οι συντονιστικές συσκέψεις,
όλες οι διαδικασίες, όλοι εγγυήθηκαν ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, ότι όλα είναι καλά, ότι είναι πανέτοιµοι να λιώσουν το
χιόνι, εντούτοις αποδείχθηκε στην πράξη και εκ των υστέρων ότι
δεν ήταν τόσο έτοιµοι όσο νόµιζαν και δηµιουργήθηκαν αυτά τα
προβλήµατα, τα οποία κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε από εκεί
και πέρα.
Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το δελτίο Τύπου που βγήκε την Κυριακή, όπου όλοι ανέφεραν ότι ήταν σε πλήρη ετοιµότητα και σε
εξαιρετική κατάσταση να αντιµετωπίσουν τον χιονιά. Θα το καταθέτω στα Πρακτικά.
Εµείς ως πολιτική προστασία, ως Υπουργείο, κάναµε τον απαραίτητο συντονισµό και ρωτήθηκε ένας-ένας αν είναι έτοιµος.
Όλοι αυτοί απάντησαν ότι ήταν έτοιµοι. Και φτάσαµε σε αυτή την
κατάσταση και αντιµετωπίσαµε αυτή τη δυσκολία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθνέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Φαντάσου να µην ήσασταν έτοιµοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Μην
πετάγεστε. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Συνεχίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Εδώ µέσα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έγιναν.
Θα ήθελα να αναφερθώ, όµως, στο µετά, αν µου επιτρέπετε,
στο οποίο µετά έγινε µια τεράστια συντονισµένη επιχείρηση στην
οποία αποµακρύνθηκαν χίλιοι εκατό άνθρωποι από την Αττική
Οδό µε επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος, Το Πυροσβεστικό Σώµα ήταν εκεί. Οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν εκεί και
αποµάκρυναν χίλιους εκατό ανθρώπους. Και ήταν και στις γειτονιές και στους δρόµους για να κόψουν περισσότερα από χίλια
δέντρα, για να ανοίξουν τους δρόµους. Και ήταν εκεί οι πυροσβέστες για να ανοίξουν τους δρόµους, να πάει ο ΔΕΔΔΗΕ να
αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Και ήταν εκεί οι πυροσβέστες για να µεταφέρουν τετρακόσιους πενήντα συµπολίτες µας
στα υγειονοµικά κέντρα, όπου χρειαζόταν, νεφροπαθείς και άλλους. Ήταν εκεί για να µεταφέρουν τα παιδιά στην αγκαλιά τους
και τους µεγαλύτερους στην πλάτη τους. Ήταν εκεί για να ανοίξουν τον δρόµο προς τον Υµηττό, για να λειτουργήσουν οι κεραίες και το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ήταν εκεί για να
µεταφέρουν το οξυγόνο από το Σχηµατάρι. Ήταν εκεί σε περισσότερες από τρεισήµισι χιλιάδες επιχειρήσεις. Και δεν άκουσα
από κανέναν σας παρά µόνο κριτική. Δεν άκουσα από κανέναν
σας ένα µπράβο, ένα συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους
της Πυροσβεστικής που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε µια
συντονισµένη επιχείρηση.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δίνεται µία ευκαιρία, αφού συµφωνείτε ότι πρέπει να ενισχύσουµε το Πυροσβεστικό Σώµα, να το
ψηφίσετε και εσείς και να αποδείξετε ότι νοιάζεστε για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώµατος, νοιάζεστε για τον Έλληνα
πολίτη, νοιάζεστε για τη βελτίωση της κατάστασης.
Ευχαριστώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τα ρουσφέτια δεν µας είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Φάµελλε.
Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, είναι ο Κοινοβουλευτικός. Τον προσβάλλετε κατ’ αρχάς. Γι’ αυτό είναι Κοινοβουλευτικός. Πείτε του, να τα µεταφέρει. Σας παρακαλώ, κυρία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καφαντάρη.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πραγµατικά µένω έκπληκτος από την απάντηση του κυρίου
Υπουργού σε σχέση µε το τι υπήρξε ως αποτέλεσµα στη διαχείριση της τελευταίας κακοκαιρίας. Τέσσερις-πέντε µέρες δεν
είχαν ρεύµα οι άνθρωποι, έκλεισαν όλοι οι κεντρικοί δρόµοι της
Αθήνας, ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να πει συγγνώµη. Αυτό είναι το περιεχόµενο της συγγνώµης; Ότι υπήρχε
ετοιµότητα; Τα κάναµε όλα καλά; Τόσο υποκριτική ήταν αυτή η
συγγνώµη; Ειλικρινά, αποκαταστήσατε το πλήρες περιεχόµενο
της υποκριτικής συγγνώµης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό κάνατε. Συνεχίστε έτσι. Τουλάχιστον, αυτή η προκλητική
σας ειλικρίνεια να γίνει κατανοητή στον κόσµο, ότι τον κοροϊδεύετε κατάµουτρα. Δεν βρήκατε να πείτε ούτε µία λέξη αυτοκριτικής απέναντι στις Αθηναίες και στους Αθηναίους που
πραγµατικά γνώρισαν την ανεπάρκειά σας, την αποτυχία σας.
Είδαν τελικά, ότι το επιτελικό κράτος είναι µια επικοινωνιακή φούσκα που έσκασε και βγήκε όλη αυτή η αποτυχηµένη διαχείριση.
Ειλικρινά, τι να σας πω; Μένω εµβρόντητος.
Πάντως , καλά τα καταφέρατε. Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ανέδειξε το έργο των στελεχών.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση
για την τροπολογία δεν µπορούµε να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Επαναλαµβάνω ότι δίδεται µία ευκαιρία
και σε εσάς και σε όλους να αποδείξετε ότι θέλετε την ενίσχυση
του Πυροσβεστικού Σώµατος, ότι θέλετε να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί, ότι θέλετε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης που µας έρχονται. Εδώ είναι
να αποδείξετε ότι είστε και υπέρ του ελληνικού λαού…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Σας λέω αυτό το οποίο εσείς ισχυρίζεστε και σας ζητώ να ψηφίσετε αυτή την τροπολογία για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε το Πυροσβεστικό Σώµα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τροπολογία µε ρουσφέτια φέρνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο επί της τροπολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι εδώ ο κ. Σκουρλέτης.
Ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει µια τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Η συζήτηση για τις ευθύνες όσον
αφορά στα πρόσφατα γεγονότα µε τις καιρικές συνθήκες έχει
γίνει εδώ. Έχουµε πει όλοι κι έχουµε καταθέσει τις απόψεις µας
ότι είναι πάρα πολύ πίσω ή δεν έχει πολιτική βούληση η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα φυσικά φαινόµενα, που πότε
καίνε τον κόσµο, πότε τον πνίγουν και πότε εγκλωβίζεται στους
δρόµους. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν υποδοµές, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, δεν υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο απαιτείται σήµερα για να µπορέσει να αντιµετωπίσει αυτές τις
φυσικές καταστροφές.
Έχουµε πει εδώ πολλά, έχουµε εκφράσει προτάσεις, θέσεις
σε σχέση µε το πώς πρέπει να είναι η πολιτική προστασία και πώς
να προστατεύεται ο κόσµο. Νοµίζω ότι ο Υφυπουργός θα έπρεπε
σήµερα να παραµείνει µόνο στην τροπολογία και να µην επεκταθεί παραπέρα στο θέµα τι έγινε µε τον χιονιά γιατί αυτά τα
έχουµε συζητήσει και ήδη προκάλεσε επιπλέον συζήτηση γύρω
από αυτό και δεν πρέπει να ανοίξει νέος γύρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία
ερώτηση για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κυρία Καφαντάρη.
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ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν κατάλαβα. Δεν επιτρέπεται να κάνουµε µία ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας, κυρία Καφαντάρη. Και ο κ. Φάµελλος
ζήτησε τον λόγο και ο κ. Αποστόλου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Βεβαίως, να κάνουµε συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι µπροστά σας ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν µπορεί να κάνει την ερώτηση; Βάσει του Κανονισµού δεν έχετε το δικαίωµα.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
Ερωτήσεις στον Υφυπουργό θέλουµε να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Θέλω να εξηγήσω στον κύριο Βουλευτή
ότι προσπάθησα να απαντήσω σε ένα προς ένα στα ερωτήµατα
που µου υπέβαλε ο κύριος Υπουργός. Αυτό έκανα και επαναλαµβάνω ότι το κύριο µέληµά µας είναι ναι, να ενισχύσουµε και να
αναδιαρθρώσουµε µε την πολιτική προστασία και δι’ αυτής το
Πυροσβεστικό Σώµα. Αυτό προσπαθούµε και αυτό κάνουµε και
µε αυτή την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρο,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφέστατα
αυτά που είπε ο Υφυπουργός. Πολιτικά θα απαντήσω. Κανένα
περιεχόµενο από καµµία συγγνώµη δεν έχει αλλάξει.
Ο κύριος Υφυπουργός είπε τι έγινε και ότι όλοι οι φορείς και
οι εµπλεκόµενοι είχαν δηλώσει την ετοιµότητά τους. Παρ’ όλα
αυτά, αναγνώρισε όλα τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν και
επεσήµανε και ανέδειξε τον αγώνα των στελεχών της Πυροσβεστικής. Νοµίζω σε αυτό όλοι συµφωνούµε.
Αναφορικά µε την τροπολογία, είναι σαφές ότι ενισχύει την πολιτική προστασία. Πρώτιστο µέληµα αυτής της Κυβέρνησης σε
κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε κίνδυνο είναι η προστασία του
πολυτιµότερου αγαθού που είναι η ανθρώπινη ζωή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου ένα σχόλιο πάνω
στην τροπολογία που έφερε ο κύριος Υφυπουργός γιατί είχα την
τιµή να είµαι εισηγητής του νοµοσχεδίου για την πολιτική προστασία και την αναδιάρθρωση της Πυροσβεστικής.
Παρατηρήσαµε όλον αυτόν τον καιρό ότι η αχίλλειος πτέρνα
του συστήµατος ήταν η µειωµένη εµπλοκή των δασικών στην πυρόσβεση, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Νοµίζω ότι µε αυτή την
τροπολογία καλύπτεται αυτή η αδυναµία του συστήµατος και πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα, αφού στελεχώνεται µε εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα έχει επιστηµονική
ειδικότητα που έχει σχέση µε τη δασική εκπαίδευση.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
το επιστέγασµα των επιτυχηµένων ενεργειών που έχει αναλάβει
η σηµερινή Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισµό του τρίπτυχου εργασία-ασφάλεια-συντάξεις, µε την εξυγίανση ενός από τους πιο
προβληµατικούς κρατικούς φορείς της χώρας µας.
Οι αιτίες των προβληµάτων ας µην ξεχνάµε ότι εκκινούν από
τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το 2016
επί ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επρόκειτο για µία άναρχη ενοποίηση των τέως
ασφαλιστικών ταµείων, χωρίς ένα σύστηµα, ένα σύγχρονο οργανόγραµµα µε ενιαίους κανόνες και πραγµατικές µεταρρυθµίσεις.
Αποτέλεσµα αυτής της έλλειψης σχεδιασµού και συντονισµού
ήταν το σηµερινό χάος που παρατηρείται εντός του οργανισµού,
µε χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις και χιλιάδες πολίτες να υφίστανται πρωτοφανείς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.
Έχοντας ήδη καταβάλει σηµαντικότατες προσπάθειες για την
εξοµάλυνση της κατάστασης που επικρατούσε στον ΕΦΚΑ, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη κατορθώσει να επιλύσει τεράστια
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προβλήµατα και εκκρεµότητες σηµειώνοντας αριθµούς ρεκόρ
µέσα στο 2021, τόσο στην έκδοση νέων συντάξεων, όσο και στην
εκκαθάριση κύριων συντάξεων του ΟΓΑ, ενώ έθεσε σε λειτουργία τον νέο αριθµό εξυπηρέτησης του πολίτη το 1555, ο οποίος
µέσα σε έξι µήνες έχει διεκπεραιώσει πάνω από ένα εκατοµµύριο
απαντηµένες κλήσεις. Γιατί είναι σε όλους µας γνωστό ότι στο
τηλέφωνο δύσκολα απαντούσε κάποιος.
Ωστόσο, οι µεµονωµένες ενέργειες δεν µπορούν να δώσουν
µόνιµη λύση στο πρόβληµα. Είναι απαραίτητο να θεσµοθετηθεί
το κατάλληλο πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας του συγκεκριµένου φορέα ώστε να εκσυγχρονιστεί, να ενισχυθεί και να
εξασφαλιστεί από εδώ και πέρα η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
Ελλήνων πολιτών. Γιατί, ίσως να το γνωρίζετε, και το γνωρίζετε
ότι µέχρι σήµερα τα γραφεία µας στην επαρχία τον µισό τους
χρόνο κάθε µέρα τον αφιερώνουν στην επίλυση προβληµάτων
ασφαλισµένων πολιτών στον ΕΦΚΑ.
Για να επιτευχθεί αυτό οι άξονες στους οποίους εστιάζει το
παρόν νοµοσχέδιο αφορούν: Πρώτον, στην αποτελεσµατικότητα
της διοίκησης του φορέα. Δεύτερον, στην αποδοτικότητα του
προσωπικού του. Τρίτον, στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ταχύτητας του φορέα. Και τέταρτον, στην καλύτερη αξιοποίηση και
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του.
Για τη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης προβλέπεται η
δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών µε
τριετή θητεία, τόσο από τον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Η πρόσληψη θα γίνεται µε δηµόσια προκήρυξη µε τη σύµπραξη
του ΑΣΕΠ, ενώ θα παρέχονται κίνητρα ώστε να µπορούν να προσελκύονται στελέχη ανωτάτου επιπέδου µε αντίστοιχα προσόντα
και εµπειρία. Όµως, και οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΕΦΚΑ διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα µπορεί να θέσει υποψηφιότητα
για τις διευθυντικές θέσεις χωρίς να τίθεται θέµα υποβάθµισης
ενεργών υπαλλήλων, παρά µόνο αξιοποίηση των ικανών στελεχών.
Και µην ακούσω από τον ΣΥΡΙΖΑ κριτική για τα µετακλητά στελέχη που θα υπηρετήσουν για τρία χρόνια ούτε για τις αµοιβές
τους, γιατί εκείνοι εφάρµοσαν µετά από την ψήφιση του
ν.4512/2018 στο Κτηµατολόγιο την πρακτική της µετάκλησης
στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα.
Η επιλογή των στελεχών, όπως είπα, θα γίνεται µε συνεργασία
του ΑΣΕΠ. Οι δε αµοιβές τους είναι προφανές ότι αφού πρόκειται
για στελέχη που θα υπηρετήσουν µόνο τρία χρόνια και προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα -όπου αµείβονταν γενναία-, θα
πρέπει να είναι και αυτές ικανοποιητικές.
Η ενίσχυση της αποδοτικότητας του προσωπικού επιδιώκεται
µέσα από την επιβράβευση και τη λογοδοσία των υπαλλήλων,
καθώς εισάγεται σύστηµα επιβράβευσης της παραγωγικότητας
σε όλον τον ΕΦΚΑ και είναι απαραίτητη η οργάνωση και ο έλεγχος της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. Γιατί; Γιατί παρατηρούνται χαώδεις ανισοσταθµίες στην απόδοση των διαφόρων
γραφείων του ΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα. Έχουµε παραδείγµατα
υπαλλήλων οι οποίοι ολοκληρώνουν είκοσι φακέλους συντάξεων
το µήνα και υπαλλήλων που ολοκληρώνουν τρεις, τέσσερις ή
πέντε συντάξεις τον µήνα.
Είναι γνωστό ότι ο ΕΦΚΑ λειτουργεί µε µειωµένο προσωπικό,
κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, κατά οκτακόσια περίπου άτοµα.
Όµως, δεν είναι αυτός ο µόνος λόγος της µειωµένης παραγωγικότητας. Γιατί, στ’ αλήθεια, µε αυτό το µειωµένο προσωπικό πώς
γίνεται το 2021 να βγουν 80% περισσότερες συντάξεις; Προφανώς, περισσότερο είναι η κακή οργάνωση, η απουσία στρατηγικής, η οποία δηµιουργεί κυρίως τα προβλήµατα στη λειτουργία
του ΕΦΚΑ και τις διαφορές στην απόδοση και στην παραγωγικότητα. Αυτούς, λοιπόν, τους φιλότιµος εργαζόµενους θέλουµε να
στηρίξουµε µε επιβράβευση, αλλά και µε έλεγχο.
Ξεκινώντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων και της εξυπηρέτησης των πολιτών, η επιβράβευση θα συνδέεται µε συγκεκριµένη στοχοθεσία, η οποία θα ορίζει την
καθηµερινή λειτουργία όλων των επιπέδων του οργανισµού, προκειµένου να προκύπτουν µετρήσιµα αποτελέσµατα που θα βελτιώσουν το σύστηµα διακυβέρνησης του ΕΦΚΑ. Το συγκεκριµένο
σύστηµα περιλαµβάνει διαδικασίες ελέγχου λογοδοσίας και προβλέπεται η σύσταση µονάδας εσωτερικών ερευνών για τη διε-

7898

ρεύνηση καταγγελιών και αιτηµάτων.
Παράλληλα, επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες του
ΕΦΚΑ, που σήµερα έχουν µέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο έτη
και ενισχύεται η αµεροληψία αφού οι ΕΔΕ θα διενεργούνται από
υπαλλήλους άλλων Υπουργείων.
Ένας ακόµη τοµέας στον οποίο εστιάζει το νοµοσχέδιο,
αφορά στην ευελιξία και στην ταχύτητα του οργανισµού. Συγκεκριµένα, προβλέπονται ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών στο σύστηµα προµηθειών, πάντα στο πλαίσιο της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
ΕΦΚΑ προβλέπεται η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού. Βασικό
στόχο της συγκεκριµένης ρύθµισης αποτελεί η αύξηση των
πόρων του ασφαλιστικού συστήµατος µέσα από την ενεργή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τη νέα εταιρεία.
Αυτή τη στιγµή η περιουσία του οργανισµού αποτιµάται πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και τουλάχιστον το 20% αφορά ακίνητα µεγάλης αξίας που µένει αναξιοποίητο, γεγονός που µεταφράζεται σε χαµηλά έσοδα για το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Σήµερα, επίσης, µου δίνεται η δυνατότητα να µεταφέρω ένα
αίτηµα των συνταξιούχων που ανήκουν σε δύο φορείς, οι οποίοι
έχουν ανήλικα τέκνα και στους οποίους περικόπτεται το 30% της
σύνταξης. Το αίτηµά τους, επειδή µεγαλώνουν ανήλικα παιδιά,
είναι να καταργηθεί η περικοπή αυτή της σύνταξης ή να ανασταλεί µέχρι οριστικής ρύθµισης. Είναι ένα γεγονός το οποίο γνωρίζει και ο κύριος Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι ένα κατ’
εξοχήν κοινωνικό νοµοθέτηµα, γιατί βελτιώνει την εξυπηρέτηση
των εξίµισι εκατοµµυρίων ασφαλισµένων της πατρίδας µας, γιατί
βάζει τάξη και έλεγχο στον οργανισµό, γιατί τον ενισχύει µε στελέχη, γιατί του δίνει ευελιξία στη λειτουργία του και στις προµήθειες του, γιατί αξιοποιεί προς όφελος του ΕΦΚΑ την ακίνητη
περιουσία του και γιατί, επιτέλους, απελευθερώνει το συναλλασσόµενο πολίτη από τη βασανιστική γραφειοκρατία του δηµοσίου.
Θεωρώ αναγκαία και αυτονόητη τη στήριξή του αν θέλουµε,
επιτέλους, να αφήσουµε πίσω µας τις αστοχίες του παρελθόντος
και να µπορούµε, πλέον, να µιλάµε για συστηµατική και ουσιαστική εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών εν έτει 2022.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το
ΜέΡΑ25 και να ετοιµάζεται η κ. Άννα Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί σαράντα και πλέον χρόνια
ακούµε να διεξάγεται µια ατέρµονη συζήτηση για το ασφαλιστικό
σύστηµα, µε διάφορες εκθέσεις κατά καιρούς και κατά περιόδους να κυκλοφορούν και να ταράζουν τα νερά, µε πρόσφατες
την έκθεση Πισσαρίδη, Γιαννίτση, διάφορες εκθέσεις της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ, αλλεπάλληλες πρόσφατες τροποποιήσεις σε
σχέση µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Όλες, βεβαίως, καταλήγουν σε έναν κοινό παρονοµαστή -σε
αυτό, δηλαδή, που ακούµε εδώ και καιρό- ότι έτσι όπως έχουν
τα πράγµατα, το ασφαλιστικό σύστηµα δεν είναι βιώσιµο. Και έρχεται η εκάστοτε κυβέρνηση να πει ότι οι προηγούµενοι δεν είχαν
ιδέα και δεν ήξεραν τι τους γινόταν, ασχέτως αν οι προηγούµενοι
ήταν αυτοί οι ίδιοι.
Εδώ, λοιπόν, και µία εικοσαετία και πλέον αλλάζουν διαρκώς
οι συνθήκες και τα διάφορα µοντέλα στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Και η αλήθεια είναι ότι -για να το πω λίγο λαϊκά- ο κόσµος έχει
χάσει την µπάλα µε αυτό το ράβε - ξήλωνε όλη την ώρα και στο
τέλος δεν θα ξέρει τι ασφαλιστικές εισφορές θα κληθεί να πληρώσει σε ένα χρόνο αν είναι εργοδότης ή ελεύθερος επαγγελµατίας, τι ασφαλιστικές κρατήσεις θα του γίνουν αν είναι
µισθωτός ή εργάτης, αν στο τέλος-τέλος αυτός ο άνθρωπος θα
πάρει τη σύνταξή του, αν θα του καταβληθούν τα επικουρικά
ποσά ή θα καταλήξουν σε ένα αρπακτικό fund της συµφοράς
οπότε θα κάνουν φτερά και στο τέλος-τέλος αυτός ο άνθρωπος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν θα έχει ούτε καν τη στοιχειώδη σύνταξη για να µπορεί να επιβιώσει.
Μας έχετε, λοιπόν, καταντήσει µε ένα ασφαλιστικό της ανασφάλειας. Για αυτό η αλήθεια είναι ότι ευθύνονται όλες οι παρατάξεις που κυβέρνησαν. Δεν έχουν ισοµερώς όλες την ίδια
ευθύνη, όµως, µε το αρνητικό πρόσηµο όλων των παρατάξεων
φτάσαµε σήµερα στο σηµείο οι συνταξιούχοι να περιµένουν δυόµισι και τρία χρόνια -και παραπάνω- για να τους απονεµηθεί η
πλήρης σύνταξη. Και κανείς, προφανώς, δεν ενδιαφέρθηκε για
το αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα υγείας, για το αν θα
πρέπει να συνεισφέρουν στην επιβίωση των παιδιών τους, αν θα
πρέπει να συνεισφέρουν ακόµη και για τα εγγόνια τους. Κυριολεκτικά ρίξατε µια ατοµική βόµβα στην απασχόληση και στην οικονοµία.
Δεν σας ενδιέφεραν όλα αυτά. Αυτό που σας ενδιέφερε ήταν
να «ρίξετε στον κουβά» της πλήρους «επιτελικής» αποτυχίας τα
7 χιλιάρικα και τα 8 χιλιάρικα των µηνιαίων µισθών των golden
boys του ιδιωτικού τοµέα, που θα αναλάµβαναν, µάλιστα, και τον
ΕΦΚΑ, µε σκοπό να τον κάνουν να λειτουργήσει και να δουλέψει
ως µία καλολαδωµένη µηχανή.
Εκεί, προφανώς, ξέρετε να είστε αποτελεσµατικοί, όταν είναι,
δηλαδή, να πλουτίσουν µε κρατικό χρήµα οι δικοί σας εκλεκτοί,
τα δικά σας παιδιά, γιατί, κατά τα άλλα, καµµία βελτίωση δεν έχει
επέλθει στο σύστηµα. Κακά τα ψέµατα, ο ΕΦΚΑ είναι ένας ιδιαίτερα βραδυκίνητος οργανισµός, µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση,
µε εκκρεµείς φακέλους. Όποιος επισκεφτεί τους αντίστοιχους
φορείς, βλέπει ότι υπάρχουν ελάχιστοι υπάλληλοι αναλογικά µε
τους φακέλους που πρέπει να διεκπεραιώσουν.
Άρα, κύριοι της Κυβέρνησης, προσθέσατε άλλη µία αποτυχία,
άλλο ένα φιάσκο στον έναστρο «επιτελικό» σας ουρανό. Κανένα
σύστηµα ασφαλιστικό δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν το
αφήσετε εσείς να λειτουργήσει και να δουλέψει, αν δεν έχει προηγηθεί ένας πλούσιος διάλογος και µια ευρύτερη συναίνεση µε
τις κοινωνικές οµάδες, αν δεν προβλέπεται η απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή και διοικητική επάρκεια. Εσάς το µόνο που
σας ενδιαφέρει είναι να έρχεται ο εκάστοτε επισπεύδων Υπουργός και να συνδέει το όνοµά του µε το αντίστοιχο ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο µόνο και µόνο για να ικανοποιήσει την υστεροφηµία
του και τη µαταιοδοξία του.
Ας δούµε λιγάκι τώρα τι προβλέπει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο φέρει και την εντυπωσιακή ρεκλάµα του εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ, ενώ πρόκειται για το χρονικό της άλωσης,
κυριολεκτικά, του ΕΦΚΑ.
Κατ’ αρχάς, προβλέπει διευθυντές και γενικούς διευθυντές του
e-ΕΦΚΑ από τον ιδιωτικό τοµέα βεβαίως, διότι µην περιµένετε να
πιστέψει κάποιος ότι θα κάνετε επιλογή από τους έµπειρους
υπαλλήλους της δηµόσιας διοίκησης γι’ αυτές τις θέσεις και
αφού οι προκηρύξεις έτσι κι αλλιώς θα διενεργηθούν όχι µέσω
ΕΣΠΑ, όπως λέτε, αλλά µε τη σύµπραξη του ΕΣΠΑ. Τελείως πονηρή διατύπωση.
Με λίγα λόγια, η φωτογραφική προκήρυξη θα «πάει σύννεφο».
Θα έχουµε «της φωτογραφικής προκήρυξης το κάγκελο».
Μάλιστα, αυτοί οι υποψήφιοι απαιτείται -λέει- να έχουν ως πτυχίο αγγλικών Lower. Δηλαδή, ξεχειλίζει, κυριολεκτικά, η αριστεία
εδώ πέρα. Και το ερώτηµα µου είναι το εξής: Αυτά έλεγε ο αντίστοιχος νόµος που φέρατε και ψηφίσατε πριν από ενάµιση χρόνο
για την επιλογή των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης ή µήπως
τώρα, επειδή καταλάβατε και ξέρετε και προετοιµάζετε το έδαφος για να έρθουν οι εκλογές και έχετε καταλάβει, επιτέλους,
την κοινωνική οργή και τον αναβρασµό που επικρατεί στον κόσµο
από τις αποτυχίες και τα καµώµατά σας, θέλετε να βολέψετε στα
κρίσιµα πόστα τα δικά σας παιδιά, δηλαδή πάλι ρουσφέτια και
βόλεµα των «γαλάζιων» παιδιών; Μήπως γι’ αυτό τον λόγο αυξάνετε και τις θέσεις των µετακλητών στην ηγεσία του ΕΦΚΑ; Και
για να διευκολύνετε την όλη διαδικασία, αφαιρείτε αρµοδιότητες
από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ και τις µεταφέρετε αποκλειστικά σε ένα µονοπρόσωπο όργανο, το διοικητή.
Τι άλλο προβλέπετε; Πριµ παραγωγικότητας -λέει- για τους
υπαλλήλους οι οποίοι θα πετύχουν τους στόχους. Μάλιστα. Να
έχουν ένα κίνητρο, δηλαδή. Αυτό το κίνητρο, βεβαίως, ήδη υπάρχει. Να υπενθυµίσω ότι ο κ. Χατζηδάκης και ο ΕΦΚΑ για τους
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υπαλλήλους που το 2020 πέτυχαν αυτούς τους στόχους, έδωσε
αυτά τα πριµ, τα πλήρωσε, ένα χρόνο µετά, τον Δεκέµβριο του
2021.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και αυτό εσείς το λέτε κίνητρο και επιβράβευση για τους υπαλλήλους οι οποίοι σκίστηκαν έναν ολόκληρο χρόνο για να είναι παραγωγικοί και να πετύχουν τους στόχους;
Άλλη διάταξη. Άλλο άρθρο. Fast track απευθείας αναθέσεις
προµηθειών κατά παρέκκλιση, λέει, των διατάξεων της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στο σηµείο αυτό να σας υπενθυµίσω να µην ξεχάσετε να συµπεριλάβετε στα αναλώσιµα και
στον γενικότερο εξοπλισµό του ΕΦΚΑ και τα πόµολα, διότι είστε
ικανοί µέχρι το τέλος και τα πόµολα να φάτε.
Και φτάνουµε στο µεγάλο παζάρι που έχετε ανοίξει µε τα τετρακόσια ακίνητά του αξίας 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ την όποια
αξιοποίηση θα αναλάβει µία εταιρεία που θα λειτουργεί, βεβαίως,
µε τους όρους της ιδιωτικής αγοράς. Δεν περιµέναµε να λειτουργεί µε κάτι άλλο. Δεν περιµέναµε κάποια άλλη λογική να εξυπηρετείτε. Είναι που εξυπηρετείτε το δηµόσιο συµφέρον και µας
µέµφεται ο κ. Καιρίδης που µιλάµε για τα golden boys και µας
ειρωνεύεται, όταν ούτε καν την αξιοκρατία δεν υπηρετείτε. Με
αυτή την εταιρεία, λοιπόν, έχουµε µια άλλη άλωση της δηµόσιας
περιουσίας προ των πυλών, µε τα golden boys πάλι να βάζουν
χέρι σε αυτή την δηµόσια περιουσία µε τις αµοιβές από τις πωλήσεις. Βεβαίως, η εταιρεία αυτή θα εξαιρείται πάλι από τις διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις προµήθειες. Και όλα
αυτά ενώ υπάρχει ήδη ένας δηµόσιος φορέας, η λεγόµενη διεύθυνση αξιοποίησης ακινήτων στελεχωµένη µε υπαλλήλους οι
οποίοι λογοδοτούν. Έχουν υποχρέωση λογοδοσίας γι’ αυτά τα
οποία κάνουν ή δεν κάνουν και όχι µε στρατιές ιδιωτών που πάτε
τώρα να ενεργοποιήσετε µε παχυλούς µισθούς, µε παχυλές αµοιβές. Πολύ σωστά ο κ. Δρίτσας έθεσε το ερώτηµα πού θα λογοδοτούν αυτοί οι ιδιώτες; Θα υπάρχει κάποια αρµόδια επιτροπή η
οποία θα τους εξετάζει, στην οποία θα έχουν υποχρέωση λογοδοσίας; Οι ιδιώτες εκτός των άλλων θα λειτουργούν και ως µεσάζοντες ιδιωτικών συµφερόντων.
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι το ρεζουµέ του νοµοσχεδίου
σας είναι δυστυχώς, ένα αλίµονο και πάλι αλίµονο για τους δύσµοιρους και πολύπαθους ασφαλισµένους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
έβδοµο κύκλο οµιλητών.
Καλούµε στο Βήµα την κ. Άννα Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία. Να ανακοινώσω και τα υπόλοιπα τρία ονόµατα Βουλευτών. Ακολουθούν ο κ. Γιαννούλης, η κ. Αλεξοπούλου και ο κ.
Γκόκας.
Κυρία Ευθυµίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο στην
τοποθέτησή µου στις επιτροπές, όσο και µε την παρούσα οµιλία
µου, θα καταθέσω προτάσεις και κάποια ζητήµατα για διευκρινίσεις περαιτέρω στο νοµοσχέδιο αυτό, έχοντας πραγµατικά την
ειλικρινή διάθεση να συµβάλλω στη βελτίωση του, αλλά κυρίως
να συµβάλλω στην ελάφρυνση των ασφαλισµένων από αυτή την
ατέρµονη αναµονή για την έκδοση της σύνταξης τους.
Έχω εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους έχω
καταθέσει και θα καταθέσω και στην Ολοµέλεια τις προτάσεις
µου αυτές, που κυρίως εδράζονται στην επαγγελµατική µου εµπειρία, είκοσι χρόνια στο αντικείµενο αυτό. Είµαι ένα µικρό κοµµάτι του ΕΦΚΑ συνδεόµενη µε σχέση συνεργασίας από τον
Δεκέµβριο του 2008 µέχρι και σήµερα, πρώτα µε το Ταµείο Είσπραξης Οφειλών και µετά µε το ΚΕΑΟ. Στην ουσία οργάνωσα
τη νοµική υπηρεσία εκεί µε πολλές επιτυχίες. Το ΚΕΑΟ Θεσσαλονίκης ήταν το πρώτο σε αποδοτικότητα σε όλη τη χώρα. Εύλογα, λοιπόν, έχω ιδιαίτερες προσλαµβάνουσες εµπειρίες και
παραστάσεις και από τους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ, αλλά και
από την ίδια την κοινωνία.
Το νοµοσχέδιο αυτό αδιαµφισβήτητα έχει θετικές διατάξεις.
Ενδεικτικά αναφέρω τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας µε οφειλή ως 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ. Την άδεια
δέκα ηµερών µετ’ αποδοχών που δίνεται στους γονείς για τα
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σπάνια νοσήµατα που έχουν τα τέκνα τους. Τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα. Είναι ένα πάγιο αίτηµα µηχανικών, δικηγόρων και άλλων
που έχουν διπλή ιδιότητα. Παράλληλα και µε τις τροπολογίες
που κατατέθηκαν υπάρχουν ρυθµίσεις κοινωνικής ευαισθησίας,
όπως η διεύρυνση της έννοιας της εποχικότητας. Πραγµατικά
είναι σηµαντικό και θα ωφελήσει εργαζόµενους στον τουρισµό.
Αλλά και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για έναν
χρόνο για τους πιο ευάλωτους. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση
και η βούληση του νοµοθέτη µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο είναι
θετική για να επισπεύσει την έκδοση εκκρεµών συντάξεων και να
καταστήσει έναν ΕΦΚΑ πιο λειτουργικό, πιο αποδοτικό για τους
ασφαλισµένους.
Σε ό,τι αφορά στους προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων και
διευθύνσεων έχει γίνει αυτή η πολιτική επιλογή. Έχει υπάρξει το
καλό παράδειγµα, η καλή πρακτική στη ΔΕΗ και στο Κτηµατολόγιο. Βέβαια, εδώ θεωρώ ότι υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά. Η
ΔΕΗ και το Κτηµατολόγιο είναι ένα άκρως τεχνοκρατικό αντικείµενο, ενώ ο ΕΦΚΑ έχει ένα τεράστιο νοµικό υπόβαθρο, δαιδαλώδη νοµοθεσία, πολυκερµατισµένη, συνεχώς µεταβαλλόµενη.
Επίσης, αυτό που κάνει ο ΕΦΚΑ είναι να εισπράττει ασφαλιστικές
εισφορές από εργαζόµενους και εργοδότες. Αυτά τα χρήµατα
διαχειρίζεται και τα ανταποδίδει µε συντάξεις. Εποµένως, λοιπόν,
στο πλαίσιο αυτό θεωρώ, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουµε κάθε
περιθώριο για να πετύχει το νοµοσχέδιο αυτό.
Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι να µπουν απόλυτα αυστηρά κριτήρια στην πρόσληψη και την τοποθέτηση των γενικών διευθυντών, των στελεχών αυτών. Και εδώ θέλω να µεταφέρω
προβληµατισµούς που µου έχουν τεθεί. Αυτά τα στελέχη που θα
έρθουν πώς θα κριθούν αν αποτύχουν; Και µάλιστα, επειδή οι
συµβάσεις τους είναι τριετή συµβόλαια, ποια η διαδικασία πρόβλεψης καταγγελίας τους; Δεν θα πρέπει να αναφέρεται; Θα
ήταν επωφελές να αναφερθεί ότι αυτό θα γίνει και αζηµίως;
Επίσης, µεταφέρω κι έναν άλλο προβληµατισµό που µου έχει
τεθεί. Εδώ έχει επιλεγεί ως κίνητρο ο θελκτικός µισθός. όµως,
υπάρχει και το ερώτηµα, ποιος επιτυχηµένος διευθυντής στον
ιδιωτικό τοµέα θα αφήσει τη δουλειά του και θα έρθει στον
ΕΦΚΑ, σε ένα άγνωστο αντικείµενο, µε άλλες προοπτικές, ενώ
στη δουλειά του οι προοπτικές είναι συγκεκριµένες; Εδώ θα έχει
να διαχειριστεί ένα άγνωστο αντικείµενο µε συγκεκριµένη λήξη
της θητείας του. Έχει αυτό µελετηθεί επαρκώς για το πώς θα
γίνει; Σε κάθε περίπτωση για τα στελέχη που θα έρθουν χρειάζεται ένα µεταβατικό στάδιο, ικανό χρονικό διάστηµα προσαρµογής. Μήπως µε τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν
διεξοδικά και άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η ανανέωση
των συµβάσεων των νέων επιστηµόνων; Έχω έρθει σε επαφή µε
τον Πρόεδρό τους. Είχαν προσληφθεί και εργαστεί στις εκκρεµείς συντάξεις. Έχουν την τεχνογνωσία µε το πρόγραµµα του
ΟΑΕΔ. Μήπως θα πρέπει να το εξετάσουµε αυτό; Εµένα τουλάχιστον, αυτή είναι η θέση µου εδώ και δύο χρόνια. Την έχω καταθέσει δηµοσίως, την έχω καταθέσει εγγράφως και την έχω
καταθέσει και αρµοδίως.
Στη συνέχεια θα ήθελα να µεταφέρω κι έναν ακόµα προβληµατισµό των υπαλλήλων των εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ. Δόθηκαν
κάποια µέσα υλικοτεχνικά, υπολογιστές, εκτυπωτές. Ήταν πολύ
σωστό αυτό. Έπρεπε το Υπουργείο να τα δώσει. Σωστά έπραξε
και έδωσε αυτά τα µέσα. Τώρα όµως αυξήθηκε ο ρυθµός απονοµής των συντάξεων. Αυτό δεν το πέτυχαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα ήταν επωφελές να το εξετάσουµε αυτό
και να δώσουµε, να εξαντλήσουµε ό,τι περιθώριο υπάρχει για κίνητρο στους υπαλλήλους αυτούς, γιατί µε βάση τα δεδοµένα του
νοµοσχεδίου πλέον υπάρχει η εξέλιξή τους µέχρι τον βαθµό του
τµηµατάρχη. Όµως, είναι άξιοι, αποδοτικοί υπάλληλοι και θεωρώ
ότι θα ήταν επωφελές θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα για περισσότερα κίνητρα.
Σε ό,τι αφορά στις εκκρεµείς συντάξεις, θα σταθώ και θα κάνω
µια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε ο ΕΦΚΑ µε βάση την µνηµονιακή επιταγή και ενώθηκαν όλα τα ταµεία, στην ουσία ποτέ δεν
έγινε η πραγµατική συνένωση των ταµείων. Το κάθε ταµείο λειτουργούσε ξεχωριστά. Δεν δόθηκε, δηλαδή, ιδιαίτερη πρόνοια
για εκείνα τα αντανακλαστικά, για να ψηφιοποιηθεί το σύστηµα,

7900

να ενοποιηθούν τα ταµεία, να ψηφιοποιηθεί ο εργασιακός βίος
των ασφαλισµένων, να δοθεί πραγµατικά η υλικοτεχνική υποδοµή που έλειπε. Επίσης, εδώ υπήρχε πολύ µεγάλη δυσχέρεια.
Αυτή η σώρευση των εκκρεµών συντάξεων ήταν η καυτή πατάτα
που κληρονόµησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ενδεικτικά, θέλω να αναφέρω ότι εµείς, που ασχολούµαστε µε
το αντικείµενο αυτό, περιµέναµε δύο χρόνια να βγει η εγκύκλιος
η ερµηνευτική για τον τρόπο υπολογισµού της εξαγοράς των
πλασµατικών χρόνων που απασχολούσε χιλιάδες συνταξιούχους.
Άρα είναι ένα θέµα διαχρονικό. Και, τουλάχιστον, η Νέα Δηµοκρατία έχει επιδείξει την έµπρακτη βούληση για την επιτάχυνση
και επίλυση του προβλήµατος αυτού.
Εποµένως, χρειάζεται άµεση ψηφιοποίηση, δηλαδή να τρέξει
γρήγορα η ψηφιοποίηση του εργασιακού βίου του κάθε ασφαλισµένου, ουσιαστική ενοποίηση των ταµείων, που γίνονται προσπάθειες, ώστε ο κάθε υπάλληλος να διαθέτει και την
υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και τα ηλεκτρονικά µέσα για να δουλεύει απευθείας στο φάκελο του ασφαλισµένου και να παρακάµπτει κάθε γραφειοκρατική διαδικασία. Και θεωρώ ότι είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση που θεσπίζεται αυτή η διαδικασία για τις
προµήθειες γιατί, πραγµατικά, λείπει η υλικοτεχνική υποδοµή.
Μάλιστα, µε ικανοποίηση διάβασα στο «ΒΗΜΑ» ότι υπάρχει η
πρόθεση από το Υπουργείο να βγαίνει µε ένα κλικ η κύρια, η επικουρική και η εφάπαξ σύνταξη. Ήταν µία πρότασή µου που είχα
καταθέσει πριν από ένα χρόνο, τον Δεκέµβριο του 2020 εδώ στην
Ολοµέλεια και µου προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι φαίνεται αυτή να υλοποιείται.
Και επειδή έχει τεθεί το ζήτηµα για τους λογιστές και για τους
δικηγόρους, θα ήθελα να σηµειώσω ότι εφόσον έχει κριθεί επιτυχές το µέτρο αυτό, θα πρέπει να διασφαλίσουµε, όσο το δυνατόν καλύτερα, να εφαρµοστεί µε τον καλύτερο τρόπο. Και θα
είµαι συγκεκριµένη: Αυτοί οι λογιστές και οι δικηγόροι να βγάζουν συντάξεις, οι συντάξεις που θα βγάζουν να είναι σωστές και
να µην απασχολούν τους υπαλλήλους µε το να ελέγξουν την
απόφαση, να δουν το φάκελο. Πρέπει, δηλαδή, να παρακαµφθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία Ευθυµίου.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Καταλήγοντας, θα ήταν χρήσιµο να έχω
µία απάντηση, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα του capital.gr όπου
λέει ότι, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, το αµέσως επόµενο διάστηµα υπάρχει µία πρόθεση αξιοποίησης ακινήτων του
ΕΦΚΑ. Αν έχει γίνει οικονοµοτεχνική µελέτη, από ποιον έχει συνταχθεί και πότε.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις καταλήγω υπερψηφίζοντας το
νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Ευθυµίου, απευθυνόµενος σε εσάς συγχαίροντάς σας για τις προτάσεις σας και υποδυόµενος, δυστυχώς, αυτό το βαρύ φορτίο, τον κ. Χατζηδάκη,
θέλω να σας πω ότι είστε λαϊκίστρια, ότι δεν επιθυµείτε το καλό
των Ελλήνων συνταξιούχων, των Ελλήνων πολιτών.
Θέλω να σας απαντήσω ότι µε βάση τις προτάσεις σας, τις
οποίες προφανώς δεν άκουσε ο κ. Χατζηδάκης και το επιτελείο
του, είστε η θρυαλλίδα κατά των συµφερόντων των πολιτών.
Γιατί τόσες ώρες αυτό ακούµε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον κ. Χατζηδάκη, γιατί, προφανώς, έχετε πάθει
όλοι «Γεωργαντά». Δεν υπάρχει διαφορετική εξήγηση.
Μόλις πριν από λίγο, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, µε τις προτάσεις της κ. Ευθυµίου, που ακουµπούν στην κριτική που γίνεται
από την Αντιπολίτευση, πήρατε µία απάντηση τι συµβαίνει όταν
στο Υπουργείο Εργασίας αναγνωρίζετε την παρουσία της νύχτας
και του υποκόσµου, που τη βαφτίζετε και δηµοσιογραφία και
αγνοείτε προτάσεις επί της ουσίας, για τον έλεγχο, για τις πληρωµές, για το τι σηµαίνει η παρουσία των ιδιωτών. Και εκτός από
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«Γεωργαντά», έχετε πάθει και «Σαµαρά». Γιατί δεν µπορεί σε ένα
νοµοσχέδιο µνηµείο ασάφειας, µνηµείο προχειρότητας, µνηµείο
ηµιτελών ή µισών δεδοµένων, να έρχεται προσθετικά, εκτός από
τους αργυρώνητους και καλοπληρωµένους και αποθεωµένους,
ταυτόχρονα, της ιδιωτικής αγοράς υποψήφιους µάνατζερ και διευθυντές, το θέµα των δασοπυροσβεστών µε ανοιχτή την πληγή
του καλοκαιριού. Είστε αδιόρθωτοι.
Αλλά είστε αδιόρθωτοι και για έναν ακόµη λόγο, όταν λέω ότι
έχετε πάθει «Γεωργαντά» εννοώ ότι, στην ουσία, ο τίτλος του νοµοσχεδίου και πολλών άλλων νοµοσχεδίων που εισάγετε στην
Ολοµέλεια θα έπρεπε να λέγονται «Απευθείας αναθέσεις, προκήρυξη κοµµατικού στρατού». Τρεις χιλιάδες µετακλητοί, χίλιοι
πεντακόσιοι αστυνοµικοί στα πανεπιστήµια, τριακόσιοι στον
ΕΦΚΑ, εξακόσιοι δασοπυροσβέστες, «απευθείας αναθέσεις δηµιουργίας κοµµατικού στρατού».
Κυρία Μιχαηλίδου, απευθύνοµαι σε εσάς προσωπικά, γιατί
πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από τις πολιτικές προεκτάσεις
και τις λαθροχειρίες που επιχειρείτε µε τα νοµοθετήµατα που
φέρνετε, υπάρχει και ένα στίγµα το οποίο έχει προσωπική διάσταση για καθέναν και καθεµία από εσάς.
Στον ΕΦΚΑ υπήρχαν εξακόσιοι ογδόντα εργαζόµενοι υψηλών
προσόντων, υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και
τους δείξατε την πόρτα της εξόδου. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων σε αυτή τη χώρα, ένα νέο παιδί από
την ακριτική Θράκη, έχει καταθέσει δεκαπέντε προτάσεις στο
Υπουργείο Εργασίας για το πώς αυτοί οι νέοι επιστήµονες έβγαζαν περίπου χίλιες συντάξεις καθηµερινά και είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις το µήνα και τους αγνοήσατε, τους δείξατε την
πόρτα της εξόδου και αναζητάτε τη λύση στην αγορά, λες και
είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, µε το οποίο θα λύσετε όλα τα προβλήµατα. Είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις το µήνα έβγαζαν αυτοί
οι εξακόσιοι ογδόντα τρεις εργαζόµενοι. Με βάση τα όσα µας
είπαν οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ στη Θεσσαλονίκη, εκατόν
ογδόντα εξωτερικοί συνεργάτες κατάφεραν να εκδώσουν δύο
συντάξεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και οκτώ πανελλαδικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Και οκτώ πανελλαδικά. Μεγάλη επιτυχία!
Αλλά το στίγµα που περιγράφω, κυρία Μιχαηλίδου, είναι τι
απαντάτε στους νέους επιστήµονες αυτής της χώρας; Τι απαντάτε στα άνεργα παιδιά; Τι απαντάτε εσείς που είχατε την εξαγγελία να επιστρέψουν, ως υπόδειγµα διακυβέρνησης και
µεταρρυθµίσεων, οι πεντακόσιοι νέοι επιστήµονες του εξωτερικού; Πόσοι ήρθαν από αυτούς και πόσους στείλατε στο εξωτερικό δυόµισι, τρία χρόνια τώρα, αγνοώντας τους χιλιάδες νέους
επιστήµονες υψηλών προσόντων, µε πτυχία µεταπτυχιακά και µεγάλη τεχνογνωσία και αναζητάτε τη λύση στην αγορά και µάλιστα µε µισθούς πρόκληση.
Αναρωτήθηκε η κ. Ευθυµίου, όσο προσπαθεί να τη συµµορφώσει ο κ. Μπουκώρος για το λάθος που έκανε να µιλήσει επί της
ουσίας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι λες τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Μπουκώρο. Ναι. Όσο κι
αν προσπαθήσετε η τοποθέτηση της κ. Ευθυµίου είναι χαστούκι
για την παράταξή σας.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μην την εργαλειοποιείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μετά θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αφήστε να το λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ!
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ηρεµήστε, η αλήθεια πονάει και η
αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω, δεν βρίσκεται αποστειρωµένη.
Το στίγµα, λοιπόν, για τους νέους επιστήµονες που θα µπορούσατε να αναζητήσετε τη συνεργασία τους, το ισορροπείτε µε
τι;
Θέλετε να σας θυµίσω, κυρία Μιχαηλίδου ή να θυµίσετε στον
κ. Χατζηδάκη, ποια είναι τα υποδείγµατα των ανθρώπων της αγοράς που έχουν έρθει στο προσκήνιο; Είναι ο διοικητής της ΕΥΠ;
Ακόµα χειρότερα, γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος της ΔΕΔΔΗΕ, ο κ.
Μπακατσέλος, άνθρωπος της αγοράς, της επιχειρηµατικότητας,
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έχει αφήσει απλήρωτους και πέταξε στον δρόµο εκατόν οκτώ εργαζόµενους της εκδοτικής επιχείρησης που διηύθυνε µε οφειλές
24 εκατοµµυρίων ευρώ στο δηµόσιο και 5 εκατοµµυρίων ευρώ
στους εργαζόµενους; Αυτά είναι τα πρόσωπα της αγοράς που
θα εισφέρετε στο νέο ΕΦΚΑ; Με αυτόν τον τρόπο θα στελεχώσετε, χωρίς λογοδοσία, τον φορέα της κοινωνικής ασφάλισης;
Σας έχουµε ικανούς για τα πάντα. Αλλά εκείνο που σίγουρα
δεν θα µπορέσετε να ξεπεράσετε είναι ότι σας διαπερνά -δεν
είναι το ζήτηµα ο ΕΦΚΑ- µία εµµονή, µία βουλιµία, οι λίγοι µήνες
που σας αποµένουν να µετατραπούν σε ένα πλιάτσικο, κυριολεκτικά πλιάτσικο, δηµιουργίας κοµµατικού στρατού. Και αυτό θα
σας βαραίνει και στη συνείδηση και στην ιστορία του τόπου, γιατί
έχετε παρελθόν.
Η γραµµή που ενώνει την εποποιία της Ηλείας, το φροντιστήριο φαυλότητας Γεωργαντά και τα όσα συµβαίνουν µε τις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία δυόµισι χρόνια σας ενώνει σε µια
ευθεία γραµµή και θα απολογηθείτε για το νέο δράκο που χτίζετε
και µέσα από το νοµοσχέδιο του ΕΦΚΑ, ότι όλα αυτά τα κάνετε
για να µας προστατεύσετε δηµοσιονοµικά από έναν πιθανό
εκτροχιασµό, ενώ βαρύνεστε µε έναν πολιτικό εκτροχιασµό και
κοινοβουλευτικό εκτροχιασµό µε αυτά που κάνετε και µε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Εάν θα έπρεπε να ξεκινήσω µε κάτι την οµιλία µου -και ήθελα
να το κάνω- πλέον το αίτηµα των εκλογών δεν είναι «vintage».
Δεν προέρχεται από το παρελθόν για να καταδυόµαστε στην
ιστορία. Είναι το πιο επίκαιρο αίτηµα, είναι η πιο επίκαιρη προσδοκία, ώστε µε τις εκλογές να σταµατήσει το κακό που κάνετε
σε αυτή τη χώρα και δεν το κάνετε δυστυχώς χωρίς δόλο. Το κάνετε γιατί το µόνο που µπορεί να σας κρατήσει στην εξουσία
είναι η φαυλότητα, η αδιαφάνεια, η δηµιουργία κοµµατικών στρατών και η δηµιουργία ενός αποστειρωµένου περιβάλλοντος που
δεν σας αφήνει να δείτε την αλήθεια. Δεν σας αφήνει να δείτε
την αλήθεια για το γεγονός ότι σήµερα που ο κόσµος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, εσείς το µόνο για το οποίο φροντίζετε
είναι να αποδώσετε µισθούς οκτώ και πέντε χιλιάδων σε ατυχήσασες και ατυχήσαντες πολιτευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Έτσι ο τόπος δεν πάει µπροστά. Ευτυχώς, όµως, οι ώρες σας
είναι µετρηµένες και η ελπίδα που δηµιουργείται θα έρθει µέσα
από την απόφαση των πολιτών και όχι από δηµοσκοπικά ευρήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, την κ. Αλεξοπούλου, ζήτησε τον
λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι που ο προλαλήσας κύριος συνάδελφος, επιχειρώντας να εργαλειοποιήσει
τις προτάσεις που κατέθεσε η συνάδελφος στο Βήµα, ξέχασε
ακόµα και τον ίδιο του τον ρόλο και τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του.
Κύριε συνάδελφε, είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο ως δικαίωµα, υποχρέωση και καθήκον του Βουλευτή να καταθέτει
προτάσεις στο πλαίσιο της συζήτησης νοµοσχεδίων στη Βουλή.
Τώρα, αν στο δικό σας κόµµα αυτό απαγορεύεται, να µας το
πείτε να το γνωρίζουµε. Στο δικό µας πάντως δεν απαγορεύεται.
Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα και για την αποτελεσµατικότητα του ΕΦΚΑ επί των ηµερών σας, τα ξέρουν καλύτερα ηµών οι
ασφαλισµένοι. Ξέρουν οι ασφαλισµένοι, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω µε αυτό, αυτοί που µας βρίσκουν έξω, ο εργαζόµενος
στον ΟΤΕ που περιµένει τέσσερα χρόνια από τον ΤΑΠ - ΟΤΕ σύνταξη χωρίς να έχει πάρει ούτε την προκαταρκτική, ο γιατρός µετά
από σαράντα χρόνια εργασίας που αναγκάζεται να ζήσει µε την
προσωρινή σύνταξη των 400 ευρώ, ο συµπολίτης που περιµένει
την αναπηρική σύνταξη που τώρα τον Απρίλιο πληρώνονται τα αιτήµατα του 2019. Αυτά είναι τα ουσιαστικά τα οποία πρέπει να µας
απασχολούν, πώς αυτοί θα εξυπηρετηθούν και όχι πώς εµείς θα
εξυπηρετήσουµε τη δηµιουργία εντυπώσεων ή τα πολιτικά µας
συµφέροντα. Είναι καθήκον των Βουλευτών να καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση των νοµοσχεδίων, σύµφωνα µε το απεριόριστο δικαίωµα της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης τους.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
η κ. Αλεξοπούλου Χριστίνα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ηρεµήστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήρεµος είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν καταγράφεται
τίποτα, κύριε Γιαννούλη.
Τον λόγο έχει η κ. Αλεξοπούλου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γιαννούλη, δεν είστε ήρεµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην ξεκινάτε έτσι,
κυρία Αλεξοπούλου. Μην απευθύνεστε προσωπικά. Μην υποδαυλίζετε τώρα το κλίµα. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Και ατυχήσαντες και ατυχήσασες
δεν είναι οι πολιτευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουν ούτε µαθηµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αλεξοπούλου, περάστε στην οµιλία σας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έκανε απλά µαθηµατικά, ο κ. Γιαννούλης νωρίτερα και µας είπε ότι είκοσι πέντε
χιλιάδες συντάξεις βγαίνουν σε έναν µήνα από κάποιους. Επί δώδεκα βγαίνουν τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις. Φέτος ο ΕΦΚΑ στο
σύνολό του έβγαλε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, κύριε Γιαννούλη. Άρα µάλλον κάτι λάθος κάνετε στα µαθηµατικά και εσείς
και οι συνάδελφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούγοντας εχθές, λοιπόν, την Αντιπολίτευση να κατηγορεί
την Κυβέρνηση, όπως κάνει πάντα βέβαια, θυµήθηκα την απάντηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη σε ερώτηση ξένου ανταποκριτή
για το ποιο είναι το σχέδιό του για τη χώρα. Είχε πει, λοιπόν,
τότε: «Να λέω και να κάνω το αντίθετο από εκείνα που λέει ο Τρικούπης». Αυτό είναι το απόφθεγµα της πολιτικής σας. Το δείχνετε από χθες, το κάνετε συνέχεια.
Νοµίζετε ότι έχουµε αµνησία και δεν θυµόµαστε; Εκτός και αν
εσείς δεν ιδρύσατε τον ΕΦΚΑ. Εσείς δεν είστε υπεύθυνοι για την
τερατογένεση αυτού του οργανισµού; Και όταν εµείς ερχόµαστε
να βάλουµε τάξη στο δικό σας χάος, µας κατηγορείτε για αντιλαϊκούς, για αντεργατικούς και ότι δήθεν ξεπουλάµε την περιουσία του ΕΦΚΑ. Εσείς, που υποτίθεται ότι είστε κοντά στα λαϊκά
στρώµατα και στην εργατική τάξη!
Τι κάνατε για να µην ταλαιπωρείται ο συνταξιούχος; Από το
2016 µέχρι το 2019 εσείς τι κάνατε για τον ΕΦΚΑ; Εσείς που είστε
φιλολαϊκοί, τι κάνατε για τους υπαλλήλους του που επί χρόνια
πλήρωναν τη γραφική ύλη και τα τόνερ των εκτυπωτών από την
τσέπη τους; Εσείς, που είστε φιλοεργατικοί, τι κάνατε για να µην
λιποθυµούν οι υπάλληλοι επειδή ήταν χαλασµένα όλα τα air-condition;
Τέλος, πώς αξιοποιήσατε, εσείς που αγωνίζεστε για τους πολλούς, την τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ; Θα σας απαντήσω. Τίποτα δεν κάνατε. Ξεχνάτε ότι ήσασταν τέσσερα χρόνια
κυβέρνηση. Μιλάτε ακόµα σαν να είσαστε αντιπολίτευση πριν
από το 2015. Για ακόµα µία φορά αποδεικνύεται ότι το µόνο γνήσιο λαϊκό κόµµα είναι η Νέα Δηµοκρατία, γιατί εκείνη λειτουργεί
µε µέτρο τον άνθρωπο και όραµα για την Ελλάδα που µας αξίζει.
Αν θέλαµε να βρούµε συνώνυµο της λέξης «ταλαιπωρία» αυτό
σίγουρα θα ήταν ο ΕΦΚΑ. Καθηµερινά χιλιάδες πολίτες, κυρίως
συνταξιούχοι, ταλαιπωρούνται µέσα στο χάος της γραφειοκρατίας του. Όλοι µας έχουµε γίνει δέκτες έντονων παραπόνων από
πολίτες που το µόνο που ζητούν είναι να λάβουν τη σύνταξή
τους, τη σύνταξη για την οποία πλήρωναν επί δεκαετίες κρατήσεις και τη δικαιούνται. Σε ποια χώρα ζείτε; Όλες οι πτέρυγες
της Βουλής έπρεπε να συµφωνούµε στο αυτονόητο, στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των πολιτών να λαµβάνουν σύν-
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ταξη από το κράτος.
Στην πράξη, όµως, αυτό δεν γινόταν από το 2016, γιατί στερούσαµε από τους απόµαχους της ζωής όχι µόνο τη σύνταξή
τους, αλλά κυρίως την αξιοπρέπειά τους. Η έκδοση γινόταν µε
καθυστερήσεις ετών και χωρίς βέβαια να έχουν το δικαίωµα να
αντιδράσουν νοµικά οι θιγόµενοι πολίτες. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η καθυστέρηση οδήγησε σε οικονοµική ανέχεια. Ή
δεν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό; Αυτά συµβαίνουν όταν συγχωνεύεις ταµεία χωρίς σχεδιασµό, χωρίς κανόνες και χωρίς σύγχρονο οργανόγραµµα.
Ο ΕΦΚΑ είναι ακόµη ένα τρανό παράδειγµα της λαϊκίστικης
πολιτικής που έπεσε στα βράχια της πραγµατικότητας. Ένας οργανισµός που επιδρά στη ζωή τεσσάρων εκατοµµυρίων εργαζοµένων και δύο εκατοµµυρίων συνταξιούχων είναι ο µεγάλος
ασθενής της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό δείχνει και η έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη όπου το 48% των παραπόνων αφορούν
στον ΕΦΚΑ.
Η Κυβέρνηση ήδη έχει προχωρήσει σε µία σειρά λειτουργικών
παρεµβάσεων τόσο στην έκδοση όσο και στην εξυπηρέτηση των
πολιτών που ήταν κάτω του µετρίου. Θεµελιώδης ήταν η πρωτοβουλία της δηµιουργίας του τηλεφωνικού αριθµού εξυπηρέτησης των πολιτών 1555. Μέσα σε σχεδόν έξι µήνες λειτουργίας
έχει διεκπεραιώσει ένα εκατοµµύριο απαντηµένες κλήσεις. Οι
αριθµοί είναι αµείλικτοι και λένε πάντα την αλήθεια. Στην περίπτωση του ΕΦΚΑ επί ΣΥΡΙΖΑ και του ΕΦΚΑ επί Νέας Δηµοκρατίας είναι απόλυτα ξεκάθαροι.
Το 2017 εκδόθηκαν εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ αντίστοιχα το 2018 εκατόν πενήντα
πέντε χιλιάδες συνολικά. Το 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις
χιλιάδες συντάξεις, το 2020 εκατόν εξήντα µία χιλιάδες συντάξεις και το 2021 οι εκδοθείσες συντάξεις έφτασαν τις διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες και όχι τριακόσιες χιλιάδες που είπατε, ενώ
πλέον έχουµε φτάσει να εκκρεµούν ογδόντα τρεις χιλιάδες παλιές συντάξεις. Είναι λίγες; Όχι και προχωράµε.
Ας πάµε όµως και στους αγρότες για τους οποίους πολλοί κόπτονται τελευταία και προστρέχουν σε µπλόκα. Τι έκαναν, όµως,
για τις συντάξεις τους; Το 2021 εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες συντάξεις όταν µαζί το 2019 και το 2020 εκδόθηκαν πενήντα
τέσσερις χιλιάδες συντάξεις.
Το να µιλάς µε τσιτάτα και συνθήµατα είναι εύκολο. Το να διευκολύνεις τον πολίτη στην καθηµερινότητά του και να επιλύεις
τους γόρδιους δεσµούς της γραφειοκρατίας είναι το δύσκολο.
Στον πετυχηµένο δρόµο που ξεκίνησε το αρµόδιο Υπουργείο
συνεχίζει την εξυγίανση του ΕΦΚΑ µε τη µετεξέλιξή του σε ένα
βιώσιµο, σύγχρονο και φιλικό προς τους πολίτες οργανισµό.
Το νοµοσχέδιο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από τον ΕΦΚΑ. Δεν αφορά
στο ασφαλιστικό σύστηµα, όπως µας κατηγορεί η Αντιπολίτευση.
Θα µείνω σε δύο άξονες του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, για τη δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών
και διευθυντών από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα,
ο ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για «golden boys, γαλάζια παιδιά», για την
άλωση του δηµοσίου από τον ιδιωτικό τοµέα και είπε και άλλες
βαρύγδουπες αριστερίστικες φράσεις.
Θέλετε να µπει τάξη στον ΕΦΚΑ, ή όχι; Απαντήστε µας. Αν δεν
σας αρέσει το µάνατζµεντ του ιδιωτικού τοµέα στο δηµόσιο, τότε
γιατί εσείς επί κυβερνήσεώς σας κάνατε ακριβώς το ίδιο µε το
Κτηµατολόγιο το 2018;
Αυτό το µοντέλο διοίκησης απέδωσε καρπούς και στη ΔΕΗ,
όπου διασώθηκε η εταιρεία που ήταν για κατάρρευση και τώρα
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή αγορά.
Προφανώς, δεν µιλάµε για αποτελεσµατικότητα στους ιδιώτες.
Το δηµόσιο έχει ικανότατα στελέχη µε µεγάλη εµπειρία και γι’
αυτό δεν µπορούν να µην λάβουν µέρος και αυτοί στην προκήρυξη.
Δεύτερον, θα σταθώ στον άξονα του νοµοσχεδίου που αφορά
στο µέλλον του οργανισµού, αλλά ταυτόχρονα και στην κοινή λογική που επιβάλλει να αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του για
το συµφέρον των ασφαλισµένων. Τόσα χρόνια δεν το είδαµε, το
βλέπουµε τώρα µε τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού. Είναι
ενδεικτικό ότι ο ΕΦΚΑ διαθέτει τετρακόσια ακίνητα σε όλη τη
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χώρα συνολικής αντικειµενικής αξίας 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ
και τουλάχιστον το 20% που αφορά ακίνητα µεγάλης αξίας µένει
τελείως αναξιοποίητο, µε αποτέλεσµα την απώλεια πόρων για το
ασφαλιστικό σύστηµα, πόρους που θα µπορούσαν να τους γλιτώσουν οι ασφαλισµένοι.
Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου θέλω να κάνω
ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνη που ξεµπερδεύει επιτέλους τους
συναδέλφους µου µηχανικούς από τον βραχνά των δύο ασφαλιστικών ταµείων. Με τη συγκεκριµένη διάταξη δίδεται η δυνατότητα επιλογής του ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα στον οποίο θα
υπάγονται ασφαλισµένοι, οι οποίοι υπάγονται σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητας -µηχανικοί, δικηγόροι, γιατροίµέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2016 και κατέβαλλαν διπλές εισφορές, παρ’ ότι είχαν µόνο µία απασχόληση. Ελπίζω ο συνάδελφος
µηχανικός κ. Τσίπρας να µην το καταψηφίσει αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την ευκαιρία να βάλουµε τάξη στο χάος του ΕΦΚΑ, έχουµε την ευκαιρία να αναδείξουµε τον ΕΦΚΑ ως πρότυπο δηµόσιου φορέα αντί του
προβληµατικότερου που είναι σήµερα. Δεν πρέπει να τη χάσουµε
αυτή την ευκαιρία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και σύσσωµη η Αντιπολίτευση θυµίζουν τη φράση
ενός Αµερικανού αρθρογράφου, όλοι θέλουν να σώσουν τη γη,
κανείς, όµως, δεν θέλει να βοηθήσει τη µάνα του στο πλύσιµο
των πιάτων. Πολλά λόγια, αλλά πράξεις δεν ακούµε. Σε κάποιους
αρέσει η αταξία και δεν τους απασχολεί καθόλου -µα, καθόλου!η ταλαιπωρία των πολιτών. Ας µην τους κάνουµε τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κυρία Αλεξοπούλου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα ξεκινάει ο νέος ΕΦΚΑ που
θα είναι δίπλα στους ασφαλισµένους και όχι απέναντί τους, θα
δίνει συντάξεις και δεν θα στερεί, θα αξιοποιεί την περιουσία του
για το συµφέρον των πολλών.
Ο ελληνικός λαός µάς έδωσε σαφή εντολή να τακτοποιήσουµε
το κράτος και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό κάνει
και θα συνεχίσει να το κάνει µέχρι τέλους. Αν θέλουν κάποιοι να
βρίσκονται απέναντι από την απαίτηση της κοινωνίας, τους αφήνουµε στην κρίση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Γκόκας Χρήστος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό. Διαστρεβλώθηκε κοµµάτι της οµιλίας µου. Για ένα λεπτό είστε υποχρεωµένος να µου δώσετε τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Γιαννούλη, τώρα, όχι κανένα λεπτό. Είναι µεγάλος ο αριθµός των Βουλευτών που περιµένουν να µιλήσουν, έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Διαστρεβλώθηκε κοµµάτι της οµιλίας µου! Δεν φταίω εγώ.
Κύριε Πρόεδρε, είστε υποχρεωµένος να µου δώσετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πού διαστρεβλώθηκε; Για πέστε µου τώρα. Θέλετε τον λόγο επί προσωπικού,
προφανώς. Σε ποιο θέµα;
Πέστε µου σε ένα λεπτό ποιο είναι το επί προσωπικού. Ποιο
είναι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θα σας παρακαλούσα, κατ’ αρχάς,
να µη µου κάνετε υποδείξεις µε αυτό τον τρόπο, «να τελειώνω».
Στο ένα λεπτό επί προσωπικού θα πω ότι διαστρεβλώθηκε η
αναφορά µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Πού; Για πες µας πού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Με την κ. Αλεξοπούλου δεν έχω διάθεση να συνοµιλήσω. Διαστρέβλωσε ο κ. Μπουκώρος το περιεχόµενο της οµιλίας µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Γιατί;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σέβοµαι απόλυτα το δικαίωµα της
κ. Ευθυµίου να καταθέτει προτάσεις, το προβλέπει και το Σύνταγµα. Θα προκαλούσα τον κ. Μπουκώρο που ανοίγει θέµα Συντάγµατος…
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τώρα κάνει πολιτική τοποθέτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα πείτε σε τι
συνίσταται η διαστρέβλωση; Ακριβώς αυτό να πείτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θεωρείται διαστρέβλωση η απόδοση άλλης διάστασης σε αυτά που είπε η κ. Ευθυµίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είπα κάτι άλλο από αυτό που είπατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εάν θέλετε, κύριε Μπουκώρο, να µιλήσουµε για Σύνταγµα και δηµοκρατία, απαντήστε για τον Γεραπετρίτη, που ο Μπογδάνος αποκάλυψε ότι τον έστειλε σε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, θα πείτε
σε τι συνίσταται η διαστρέβλωση που επικαλείστε για το προσωπικό σας ζήτηµα; Ποια ήταν η διαστρέβλωση; Πέστε µας να
ακούσουµε! Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δεν αµφισβήτησα το δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννούλη,
σας παρακαλώ πολύ, είναι απαράδεκτη η τακτική σας. Απαράδεκτη! Καθίστε κάτω, σας αφαιρώ τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αν θέλει να απαντήσει, ας απαντήσει
για τον Γεραπετρίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε το σχέδιο νόµου για
τον εκσυγχρονισµό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, µε το οποίο η Κυβέρνηση προπαγανδίζει και ευαγγελίζεται ότι έρχεται να δώσει λύση στην ταλαιπωρία και την αγανάκτηση των πολιτών από την αδυναµία του Φορέα να ανταπεξέλθει
στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση
εδώ και τρία σχεδόν χρόνια ότι η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων απλοποιείται και ότι οι εκκρεµείς συντάξεις διαρκώς µειώνονται.
Ο κύριος Υπουργός εξαγγέλλει ότι η εκκρεµότητα για τις συντάξεις τελειώνει το καλοκαίρι του 2022. Η πραγµατικότητα, όµως,
είναι αυτή που όλοι γνωρίζουµε και αυτή την πραγµατικότητα επικαλούνται και οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και η Κυβέρνηση,
µε προφανή την αντίφασή της σε αυτά που προσπαθεί να παρουσιάσει ως αναγκαιότητα για τη σηµερινή θεσµοθέτηση, µε την
οποία ανατρέπει διατάξεις και προβλέψεις της νοµοθέτησης, πριν
έναν µόλις χρόνο, από τον προηγούµενο Υπουργό, τον κ. Βρούτση.
Είµαστε µάρτυρες της ταλαιπωρίας και της απόγνωσης των
συµπολιτών µας που δεν βρίσκουν άκρη, δεν βρίσκουν απαντήσεις
στα συνταξιοδοτικά θέµατα, οι συντάξεις καθυστερούν δύο και
τρία και τέσσερα χρόνια. Το 1555 ή δεν απαντά ή όταν απαντά,
στα σύνθετα προβλήµατα συντάξεων δεν δίνει καµµία λύση. Καµµία επικοινωνιακή προσπάθεια δεν µπορεί να αλλάξει τη σκληρή
πραγµατικότητα για τον πολίτη.
Επίσης, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ διαψεύδουν τα λεγόµενα της Κυβέρνησης. Παρά τη θέσπιση της ψηφιακής απονοµής σύνταξης,
παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκκρεµείς εκδόσεις συντάξεων θα
ανέρχονταν στις εκατόν είκοσι χιλιάδες τον Οκτώβριο του 2021,
τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αναφέρουν ότι το σύνολο των εκκρεµών κύριων και επικουρικών- συντάξεων τον Σεπτέµβριο του 2021 ήταν
περίπου διακόσιες ογδόντα χιλιάδες έναντι των διακοσίων χιλιάδων που είχε κληροδοτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το καλοκαίρι του 2019, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δεκάδες χιλιάδες
εκκρεµότητες σε ήδη εκδοθείσες συντάξεις, ιδιαίτερα σε σχέση
µε τη διαδοχική ασφάλιση, εκκρεµότητες στα εφάπαξ και λοιπά.
Μετά από δυόµισι χρόνια ούτε οι δικαιολογίες ούτε τα «θα» πείθουν πλέον.
Είναι ικανό αυτό το νοµοθέτηµα πραγµατικά να δώσει λύσεις,
να εκσυγχρονίσει τον φορέα; Χωρίς την έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και παροχών ακόµα, έξι χρόνια µετά τον νόµο
Κατρούγκαλου και δύο χρόνια µετά τον νόµο Βρούτση -που δεν
έχουν και ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ τους- χωρίς ολοκληρωµένο
λογισµικό και ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών αρχείων;
Έχουµε µπροστά µας ένα σχέδιο νόµου που όχι µόνο δεν δίνει
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λύσεις, αντίθετα δηµιουργεί πολλούς προβληµατισµούς, αφού παρουσιάζει στοιχεία λογικής τακτοποιήσεων και εξυπηρέτησης,
υπονοµεύει τον δηµόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης,
δηµιουργεί ένα πλαίσιο χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία. Με διατάξεις που αφορούν, παραδείγµατος χάριν, στα υπέρογκα ποσά
µισθών για θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών έως 8.300
ευρώ, για τις οποίες θέσεις προβλέπονται τα ελάχιστα δυνατά
προσόντα. Όπου οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταµένων
γενικών διευθύνσεων και προϊσταµένων διευθύνσεων θα µπορούν
να είναι είτε ιδιώτες χωρίς εµπειρία και εξοικείωση στο αντικείµενο
αυτό είτε και από τον δηµόσιο τοµέα, µε κίνδυνο, όµως, να χαθεί
ένα αξιόλογο δυναµικό του οργανισµού. Με µία διαδικασία επιλογής, χωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς συµµετοχή του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων. Άρα, πάµε σε µία πελατειακή κατάσταση;
Επιπλέον, ρυθµίζεται το καθεστώς ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας, και πάλι σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
Επίσης, προβλέπεται η ίδρυση της εταιρείας αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ΕΦΚΑ. Όµως, δεν προβλέπεται πουθενά, ιδιαίτερα στην περίπτωση της εκποίησης των ακινήτων του ΕΦΚΑ, η
δυνατότητα στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ή έστω στο διοικητικό του
συµβούλιο για οποιαδήποτε παρέµβαση, ούτε επίσης προβλέπεται
διαδικασία ελέγχου από τη Βουλή.
Ποιον σκοπό, αλήθεια, εξυπηρετεί αυτή η πρόβλεψη; Πώς διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον; Αντίθετα, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Στέγασης και Αξιοποίησης του ΕΦΚΑ διαθέτουν
καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό. Αρκεί, όµως, να ενισχυθούν
και µε νέο προσωπικό, µηχανολογικό εξοπλισµό και πληροφοριακό σύστηµα και να αναβαθµιστούν ως γενικές διευθύνσεις.
Γιατί δεν κάνετε αυτό, αντί της σύστασης της νέας εταιρείας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθηµερινά βλέπουµε την εικόνα σύγκρουσης µεταξύ πολιτών και υπαλλήλων ΕΦΚΑ, µε το
σιγοντάρισµα βέβαια της Κυβέρνησης που στοχοποιεί αυτούς µε
τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί. Που αγωνίζονται χωρίς
όπλα. Χωρίς η Κυβέρνηση να φροντίσει να διατηρήσει τους επτακόσιους περίπου συµβασιούχους στον ΕΦΚΑ, όταν πλέον αυτοί
µπορούσαν να αποδώσουν. Οι ιδιώτες, δικηγόροι και λογιστές,
λόγω των αδυναµιών και ελλείψεων του συστήµατος εξυπηρετούν τελικά πολύ λίγες και απλές µόνο περιπτώσεις. Η διαδοχική
ασφάλιση παραµένει λαβύρινθος. Απαιτείται σίγουρα αναβάθµιση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και µε προσλήψεις µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ, το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει µειωθεί κατά 30% χωρίς να αντικατασταθεί και βεβαίως και µε την υποστήριξη του υπάρχοντος προσωπικού µε
παροχή γνώσεων και κατάρτισης. Δε γίνεται µάχη µε σφεντόνες.
Σε οργανωτικό δε επίπεδο απαιτείται η άµεση σύνταξη και έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και παροχών, αφού δεν έχει
πραγµατοποιηθεί καµµία λειτουργική ενοποίηση. Υπάρχουν συνταξιούχοι συµπολίτες µας που ταλαιπωρούνται, αφού, ενώ θα
µπορούσαν να καλύπτονται από τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης, δεν υπάγονται σε αυτές. Ακόµα κι αν δεν το έχουν
αιτηθεί, όπως δικαιούνται, θα έπρεπε αυτό να εξετάζεται αυτοδίκαια και αυτόµατα από τον ενιαίο φορέα ασφάλισης, µέσα από
ένα ενιαίο σύστηµα που θα αξιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία. Μέχρι
να λυθεί οριστικά το πρόβληµα πρέπει να υπάρξει νοµοθετική
ρύθµιση γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι προερχόµαστε από την
επαρχία γνωρίζουµε από πρώτο χέρι τη µεγάλη αναστάτωση που
προκαλεί η κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ σε όλους
τους δήµους της χώρας, ιδιαίτερα για όσους διαµένουν σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές και ιδιαίτερα για τους ηλικιωµένους. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ είναι συνεργάτες τους και κάτι
παραπάνω. Είναι στήριγµά τους. Αυτή η απόφαση, που επιβαρύνει επιπλέον και τα καταστήµατα του ΕΦΚΑ, πρέπει να ανακληθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοθέτηµα αυτό δεν εγγυάται καµµία µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό. Αντίθετα, απορρυθµίζει ένα βασικό δηµόσιο σύστηµα, αυτό της κοινωνικής
ασφάλισης. Ανοίγει κερκόπορτες, παρά την πρόσφατη εµπειρία
για την αναγκαιότητα δηµοσίων συστηµάτων σε βασικούς τοµείς,
όπως την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση. Ήδη, στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης ειδικά, µετράµε
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πολλά χτυπήµατα. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαµε την κατάργηση του ΕΚΑΣ για τετρακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους
-για την οποία βέβαια καταθέσαµε συγκεκριµένη πρόταση επαναφοράς- επιβαρύνσεις εισφορών, µειώσεις επικουρικών έως και
50% και εφ’ άπαξ έως και 40%, µείωση εθνικής σύνταξης για τις
συντάξεις αναπηρίας, µείωση εθνικής σύνταξης στις κύριες συντάξεις.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν κατήργησε, όπως
είχε διαµηνύσει, τον νόµο Κατρούγκαλου, δεν διόρθωσε τις µειώσεις των συντάξεων, δεν επανέφερε το ΕΚΑΣ, αλλά προχώρησε
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, µε µείωση επικουρικής σύνταξης 25% έως 35% για τους νέους, περιέκοψε τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας έως 268 ευρώ τον
µήνα για όσους παίρνουν δεύτερη σύνταξη.
Κλείνοντας, είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε αυτό το νοµοθέτηµα - πρόκληση. Καταψηφίζουµε σχεδιασµούς που είναι έξω από τη δική µας αντίληψη. Το ΠΑΣΟΚ Κίνηµα Αλλαγής θεµελίωσε, πιστεύει και στηρίζει το κοινωνικό
κράτος, το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα, την αξιοπρέπεια και
την υπερηφάνεια για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους
συνταξιούχους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από
τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Πολάκης, ο κ. Λιούτας
και ο κ. Αποστόλου. Αυτή είναι η επόµενη τετράδα.
Ορίστε, κύριε Νικολακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο έρχεται να αντιµετωπίσει χρόνιες παθογένειες του ΕΦΚΑ, ενός από
τους µεγαλύτερους δηµόσιους οργανισµούς της χώρας µας
στον οποίον απευθύνονται πάνω από εξίµισι εκατοµµύρια πολίτες.
Μετά την ενοποίηση των τέως ασφαλιστικών ταµείων το 2016
µε τον λεγόµενο νόµο Κατρούγκαλου εκκίνησε ένας φαύλος κύκλος προβληµάτων, µία ατέρµονη διαδικασία χωρίς οργανόγραµµα, χωρίς ενιαίους κανόνες και αρχές και κυρίως χωρίς
πραγµατικές µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό του Οργανισµού. Οι
παθογένειες αυτές κατέστησαν τον ΕΦΚΑ ως τον πιο προβληµατικό φορέα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Οι ευθύνες και τα λάθη είναι πολλά. Και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και σε προηγούµενες κυβερνήσεις. Όµως, είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επιλέγει να
αποποιείται τις δικές της ευθύνες πίσω από την κωλυσιεργία της
δικής της διακυβέρνησης που προκάλεσε συσσώρευση χιλιάδων
εκκρεµών συντάξεων. Το 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες συντάξεις, το 2020 εκατόν εξήντα µία χιλιάδες και φτάσαµε το 2021 στις διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες,
αντιµετωπίζοντας ένα τεράστιο οργανωτικό και διοικητικό χάος
που ταλαιπώρησε εκατοµµύρια πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι σχεδόν ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες που παρέλαβε το 2019 η σηµερινή Κυβέρνηση από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Και το χειρότερο είναι να καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ την τραγική αυτή κατάσταση.
Η υποκρισία, όµως, δεν φτάνει µέχρι εκεί, καθώς η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση κάνει λόγο για δήθεν «γαλάζια» golden boys, αλλά
και για τη µεγάλη απέχθεια σε κάθε τι ιδιωτικό. Ας ανακαλέσουν
στη µνήµη τους οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πρόσληψη ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις του δηµοσίου έγινε και πριν από τον
ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο µε την ψήφιση του ν.4512/
2018 από την κυβέρνηση Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε την ίδια λαϊκίστικη επιχειρηµατολογία
όταν η Κυβέρνηση έφερε το νοµοσχέδιο για τη διάσωση και τον
εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ διασώθηκε, εκσυγχρονίζεται και έγινε ξανά πρωταγωνιστής στην ενεργειακή αγορά. Αποτελεί δε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για να συγκρίνει κανείς
τα πεπραγµένα του ΣΥΡΙΖΑ µε αυτά της δικής µας διακυβέρνησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στείρα κριτική, η άρνηση
δίχως προτάσεις και η τακτική του «όχι σε όλα» δε συνιστά σοβαρή Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ειδικά µάλιστα όταν η κοινωνία
καλείται να αντιµετωπίσει εκτός από τα καθηµερινά προβλήµατα,
και µία πανδηµία.
Σε αυτό το κλίµα διχασµού η Κυβέρνησή µας έχει αποδείξει
ότι είναι σύµµαχος της κοινωνίας και αρωγός της σε κάθε πρόβληµα. Ένα απ’ αυτά ήταν και ο ΕΦΚΑ, για τον οποίο ανέφερα
και προηγουµένως τις µεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε το
Υπουργείο Εργασίας. Το 2019 µε νέες µεθόδους και σύγχρονα
εργαλεία καταφέραµε αρκετά, µε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
το 2021 ήταν χρονιά - ρεκόρ στην απονοµή συντάξεων, µε τις
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις να αφορούν νέες συντάξεις και τις πενήντα επτά χιλιάδες υποθέσεις κύριων συντάξεων του ΟΓΑ.
Το Υπουργείο Εργασίας, για να επιταχύνει µάλιστα τις διαδικασίες και να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, θέσπισε
το µέτρο της προκαταβολής της εθνικής σύνταξης για όσους περιµένουν για µήνες ή και για χρόνια ακόµα, δίνοντας παράλληλα
τη δυνατότητα να µπορούν να απευθυνθούν µέσω του ΕΦΚΑ δωρεάν σε πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους. Φυσικά, δεν θα µπορούσα να
µην αναφερθώ στον ενιαίο αριθµό 1555 που τέθηκε σε λειτουργία πριν από έξι µήνες και αντικατέστησε επιτέλους το χάος του
κατεβασµένου τηλεφώνου, µε αποτέλεσµα οκτώ στους δέκα πολίτες να δηλώνουν πλέον ικανοποιηµένοι από τον τρόπο λειτουργίας του.
Σε αυτό το πλαίσιο εκσυγχρονισµού κινείται και το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του πολίτη από τον ΕΦΚΑ.
Οι άξονες του νοµοσχεδίου υπηρετούν µία πολιτική που στοχεύει
στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε εργαζόµενους και συνταξιούχους. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι δίνει κίνητρα για την
προσέλκυση ικανών στελεχών στον ΕΦΚΑ, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να ελέγχουµε τα στελέχη του ΕΦΚΑ -και αυτούς που
θα έρθουν τώρα και αυτούς που υπηρετούν ήδη εδώ και δεκαετίες µέσα στον ΕΦΚΑ- διότι µόνο έτσι ο ασφαλισµένος θα δει
αποτέλεσµα, θα δει να καταρρέει επιτέλους η λογική που εισήχθη κυρίως τη δεκαετία του 1980 της ισοπέδωσης και της αναξιοκρατίας.
Άραγε, για την Αντιπολίτευση είναι αντικοινωνικό το γεγονός
ότι επιτέλους εξετάζονται οι χιλιάδες καταγγελίες πολιτών σε
βάρος υπαλλήλων που καθυστερούν τις διαδικασίες; Πλέον προβλέπεται Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων και επιτάχυνση των
πειθαρχικών διαδικασιών.
Ο νέος νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τιµωρεί τους
υπαλλήλους. Αντίθετα, επιβραβεύει τους καλούς βάσει ποσοτικών στόχων και µεθοδολογίας που θα προβλεφθεί και µε κοινή
υπουργική απόφαση.
Ένας ακόµα βασικός άξονας είναι ότι αλλάζουµε τις ταχύτητες, περιορίζουµε τις εγκρίσεις, τις περιττές διαδικασίες, την παρέµβαση του διοικητικού συµβουλίου σε κάθε µικρότερης
σηµασίας απόφαση µέσα στον οργανισµό. Και το βασικό είναι
ότι εκσυγχρονίζουµε το οργανόγραµµα µε σκοπό να γίνει πιο λειτουργικό και πιο χρήσιµο τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους
ασφαλισµένους. Χάρη στη σύσταση της αυτοτελούς Μονάδας
Εσωτερικών Ερευνών στον e- ΕΦΚΑ δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι, αλλά και προγραµµατισµένοι έλεγχοι µε αφορµή τις καταγγελίες είτε αιτήµατα των πολιτών.
Ένα ακόµα ζήτηµα που για πολλούς φαντάζει απλό, ενώ δεν
είναι ειδικά όταν βρισκόµαστε εν µέσω µιας πανδηµίας και µέσω
µιας ακρίβειας είναι η απλοποίηση του συστήµατος των προµηθειών. Ο εργαζόµενος πλέον δεν θα χρειάζεται να παρακαλάει
κανέναν ή και να βάζει το χέρι στην τσέπη ακόµα και για βασικές
προµήθειες όπως η γραφική ύλη, αλλά και οι εκτυπωτές καθώς
θα µπορεί να λαµβάνει έγκαιρα κατά παρέκκλιση από την κείµενη
νοµοθεσία ώστε να µπορεί να κάνει τη δουλειά του.
Κάτι όµως εξίσου σηµαντικό στο παρόν νοµοσχέδιο και µε
αυτό θα ήθελα να κλείσω είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του
ΕΦΚΑ. Υπάρχει µία περιουσία αναξιοποίητη και ασφαλιστικά ταµεία που µένουν µετέωρα και αυτό ήρθε η ώρα να µπει σε µία
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λογική εκσυγχρονισµού και µελλοντικής αξιοποίησης µέσω µιας
εταιρείας ειδικού σκοπού. Και άκουσα πριν ότι υπάρχει ήδη µία
τέτοια διεύθυνση που θα ασχολείται µε αυτά τα θέµατα. Αλλά
πόσο ικανοποιηµένοι είµαστε από το έργο που έχει παράσχει
µέχρι σήµερα; Πόσο έχει αξιοποιηθεί πραγµατικά η περιουσία
αυτή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εργαστεί σκληρά και επίµονα για θα
διαµορφώσει ένα πλαίσιο εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ και το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να συµβάλλει µε βασικές αλλαγές που θα
έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν. Δηµιουργούµε έναν καινούργιο ΕΦΚΑ πιο γρήγορο, πιο αποτελεσµατικό, πιο φιλικό στα εξίµισι εκατοµµύρια των ασφαλισµένων, έναν ΕΦΚΑ που
ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους πολίτες και βοηθά τους εργαζόµενους να εκπληρώσουν ταχύτατα και αποτελεσµατικότερα τη δουλειά τους. Σε αυτό το νοµοσχέδιο, που έρχεται να λύσει
παθογένειες δεκαετιών, πρέπει όλοι να πούµε «ναι».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικολακόπουλο για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Παύλος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την οµιλία µου διαβάζοντας µία ανάρτηση για να
καταλάβουµε πού βρισκόµαστε. Έχουµε περίπου το έλλειµµα
του 2008, 9% του ΑΕΠ το 2021 έναντι 10,4% µετά την αναθεώρηση το 2008 µε διπλάσιο χρέος, 104% του ΑΕΠ το χρέος το
2008, 200% του ΑΕΠ το 2021. Αδυνατώ να κατανοήσω την ικανοποίηση του επιτελικού κράτους. Ποιος τα γράφει αυτά; Ο Ευρωβουλευτής, ο κ. Κύρτσος. Του είχε εµπνεύσει µεγάλη ευτυχία
απ’ ό,τι βλέπω.
Δεύτερον, δεν µπορώ να µη σχολιάσω τη χθεσινή αποκάλυψη
του πρώην Βουλευτή σας, του κ. Μπογδάνου, ότι ο κ. Γεραπετρίτης του είπε να κατέβει στην κινητοποίηση που οργάνωσε η
Χρυσή Αυγή που ήταν και ο Κασιδιάρης, που δείχνει ότι ο κ. Γεραπετρίτης εκτός από τις σχέσεις που έχει µε ανθρώπους του
υποκόσµου και της νύχτας, στους οποίους κάνει νοµοθετικές
εξυπηρετήσεις, όπως φάνηκε από τα sms που βγήκαν στη φόρα,
είναι και ο εκπρόσωπος της altright Δεξιάς που έρχεται σε συναγελασµό µε ότι πατριδοκάπηλο, ρατσιστικό, ναζιστικό, ελλαδεµπορικό έχει γεννήσει αυτός ο τόπος που ενδύεται το έµβληµα
του πατριωτισµού. Εµείς δεν είµαστε από αυτή τη µεριά του ποταµού. Εµείς είµαστε από την άλλη µεριά. Είµαστε από τη µεριά
που χάραξαν αυτοί που σαν χθες ιδρύθηκαν, ο ελληνικός λαϊκός
απελευθερωτικός στρατός που απελευθέρωσε αυτή τη χώρα
από τους Γερµανούς.
Πάµε στα συγκεκριµένα. Κύριε Χατζηδάκη, είστε ένας σκληρός, ταξικός, νεοφιλελεύθερος και απ’ ότι φαίνεται άνθρωπος ειδικών αποστολών. Από όπου έχετε περάσει έχετε αφήσει στάχτη
και µπούρµπερη σε σχέση µε το δηµόσιο χρήµα. Θυµάστε εδώ
σ’ αυτό το Βήµα, δώδεκα χρόνια νεότερος ήσασταν τότε, όπως
και όλοι µας, εγώ δεν ήµουν εδώ, που λέγατε ότι θα δώσουµε
την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» στον Βγενόπουλο και θα χτίζουµε ένα νοσοκοµείο κάθε µήνα; Δείξτε µου ένα από τα νοσοκοµεία που χτίσατε µε βάση το ξεπούληµα της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ», που έκανε
µονοκράτορα τον Βασιλάκη της «AEGEAN», τον οποίο και πέρυσι
τον επιδοτήσατε µε 130 εκατοµµύρια ευρώ µόλις άρχισε να µην
έχει κέρδη λόγω της πανδηµίας.
Θυµάστε την ιστορία της ΔΕΗ; Θυµάστε τι λέγατε εδώ για να
έρθουµε στα πιο πρόσφατα; Λέγατε ότι είναι χρεοκοπηµένη, ότι
είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι αλλιώτικα, ότι δεν θα αυξηθεί το
ρεύµα. Όταν η πρώτη σας δουλειά ήταν να δώσετε αύξηση εξανεµίζοντας τη µείωση από το ΦΠΑ που είχαµε κάνει εµείς, λέγατε
ότι δεν θα αυξηθεί τίποτα στο ρεύµα.
Δεν σας έχουν ενοχλήσει οι ψηφοφόροι σας που παίρνουν λογαριασµούς της ΔΕΗ και είναι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού
τώρα, κύριε Χατζηδάκη; Δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι η ΔΕΗ
έχει γίνει χειρότερη από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, έχει
µπει στο καρτέλ και µε 800 εκατοµµύρια κέρδη την περσινή χρονιά, µε αυτό το απερίγραπτο οµολογιακό δάνειο που υπέγραψαν
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τα µε 300.000 αµειβόµενα golden boys σας δέσµευσαν το να µην
παράγουν από λιγνίτη φοβούµενοι τα πρόστιµα και πήραν την
άνοδο οι τιµές;
Δεν σας πειράζει το γεγονός ότι το φυσικό αέριο έχει τέτοια
τεράστια κέρδη και αυτή τη στιγµή µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες πλήρωναν 1.000 ευρώ ρεύµα πληρώνουν 3.000, 4.000,
5.000; Πόσοι νοµίζετε πως θα αντέξουν και για πόσο καιρό θα
αντέξουν από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις εσείς που στηρίζετε
τη µεσαία τάξη;
Για να µην µιλήσω για τα νοικοκυριά που ένα µεγάλο τους κοµµάτι ζει χειµώνες του ‘11 και του ‘12, γιατί δεν µπορεί να ζεσταθεί
µε την ανηφόρα που έχουν πάρει τα πάντα σε αυτή την κοινωνία
λόγω της αύξησης της ενέργειας. Δεν σας ενοχλούν καθόλου
αυτά.
Έρχεστε εδώ και κορδίζετε και εσείς και κάποιοι Βουλευτές
σας ότι η ΔΕΗ είναι κερδοφόρα. Τι λέτε; Είναι κερδοφόρα για τα
golden boys, για τους µετόχους που βάλατε και τη δώσατε. Και
αυτή τη στιγµή εκεί που λέγατε ότι 2, 3 ευρώ θα αυξηθεί το
ρεύµα έρχονται οι λογαριασµοί και παθαίνουν εγκεφαλικό όλοι.
Έχετε καταλάβει πού οδηγείτε, κύριε Χατζηδάκη, γιατί είστε
και περί των οικονοµικών, έχετε καταλάβει τι συµβαίνει αυτή τη
στιγµή; Έχετε καταλάβει τι συµβαίνει στους δήµους; Έχετε καταλάβει ότι οι δηµοτικές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία; Έχετε καταλάβει ότι δεν δίνουν στους δήµους οι πάροχοι τα
δηµοτικά τέλη γιατί τα κρατάνε για να αγοράζουν ρεύµα και ότι
µπαίνουµε σε ένα φαύλο κύκλο που θα οδηγήσει πολύ σύντοµα
σε κραχ; Και αρνείστε να πάρετε τα οποιαδήποτε µέτρα, γιατί
αυτό ήταν η επιτυχία της διαχείρισης των µε 300.000 και 200.000
αµειβόµενων golden boys. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και λέτε
εδώ ότι εξυγιάνατε τη ΔΕΗ. Εξυγιάνατε τη ΔΕΗ και χαντακώσατε
έναν λαό που φοβάται να ανάψει το air condition, φοβάται να
ανάψει τη λάµπα και βγαίνει και ο κ. Σκρέκας και λέει, χαµηλώνετε το ρεύµα και κλείνετε το θερµοσίφωνα. Τι λες;
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή
σας για δύο λεπτά. Ακούστε για να µιλάµε επί συγκεκριµένων,
γιατί µίλησε και η κ. Αλεξοπούλου πριν. Το 2015 παραλάβαµε
εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, και µέσα στην κακοµοιριά που ζούσαµε τότε
και µε την επιτροπεία πάνω από την κεφαλή µας και µε το να µην
µπορέσουµε να πάρουµε κόσµο για να ενισχύσουµε τριακόσιες
εξήντα επτά χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Παραδώσαµε εκατόν
επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα. Αυτή τη στιγµή και µε αυτά τα
κουλτουριάρικα που λέγατε πριν µε τη δηµιουργική λογιστική τα
εκκρεµή αιτήµατα είναι τριακόσιες σαράντα χιλιάδες. Μεγάλη
επιτυχία σε αυτούς που βγάλατε τους ιδιώτες, τους δικηγόρους,
τους λογιστές, που θα υπολόγιζαν τις συντάξεις.
Πόσες συντάξεις έχουν εκδώσει, κύριε Χατζηδάκη αυτοί; Αυτοί
που το διαφηµίσατε µε τα πετσωµένα έρχονται, θα δώσουµε, θα
κάνουµε.
Πόσες έχουν βγάλει, ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, Βουλευτές,
της Νέας Δηµοκρατίας; Οκτώ πανελλαδικά, οκτώ! Όλος ο άλλος
όγκος που βγαίνει, βγαίνει από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Και
φέρνετε πάλι golden boys, πάλι να βολέψετε µε οκταµισαχίλιαρα.
Όταν εµείς είχαµε µετακλητούς µε 800 και 1.000 ευρώ, οργίαζαν
τα «πετσοµένα»: «Τρώει τα λεφτά!». Έβγαινε εκείνος ο απερίγραπτος ο Κυρανάκης, µε εκείνη την απόδειξη της ΔΕΗ, όταν η βενζίνη είχε 1,30 - 1,40, και έλεγε ότι τα 50 λεπτά πάνε στους
µετακλητούς του Τσίπρα!
Τώρα που έχει 2 ευρώ, πού πάνε; Στα golden boys ή στους δικούς σας µετακλητούς που είναι χίλιοι παραπάνω και µε 70%
µισθό παραπάνω; Και δεν ντρέπεστε να µιλάτε;
Κύριε Χατζηδάκη, στον ΕΦΚΑ -δύο πράγµατα και κλείνω-, είναι
ένα το πιο εγκληµατικό που κάνατε και ένα που ετοιµάζεστε να
κάνετε. Γιατί -να πω αυτό πρώτα- το άλλο το νοµοσχέδιο αυτό
είναι. Έχετε βάλει στο µάτι το 1 δισεκατοµµύριο ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ και ετοιµάζεστε για καινούργια deals, για πεδίο
δόξης λαµπρόν υπογραφής συµβολαίων εκποίησης αυτής της
περιουσίας. Όλο το νοµοσχέδιό σας αυτό είναι.
Όµως, το άλλο εγκληµατικό που κάνατε είναι ότι διώξατε εξακόσιους ογδόντα νέους επιστήµονες που είχαµε προσλάβει εµείς
το 2017 - 2018 µε το πρόγραµµα των νέων επιστηµόνων του
Υπουργείου Εργασίας, που έπαιρναν αξιοπρεπή µισθό για τα δε-
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δοµένα -δεν ήταν τα stage και των 500 ευρώ- και οι οποίοι πολύ
γρήγορα, επειδή ήταν νέοι και ορεξάτοι, έβγαζαν είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις το µήνα και τους διώξατε, για να πάρετε τους
ιδιώτες λογιστές, που έχουν βγάλει από τότε που τους πήρατε,
οκτώ! Αυτό είναι το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου σας, σε σχέση
µε την ακίνητη περιουσία. Ετοιµάζετε τον κοµµατικό στρατό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και να ολοκληρώσετε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κλείνω και ευχαριστώ πολύ.
Απλά, επειδή έβγαλε ο κ. Πλεύρης απάντηση στην ανακοίνωση
του τοµέα υγείας και του τοµεάρχη µας του κ. Ξανθού για το
θέµα που τον καλούσε να µην προχωρήσει σε απόλυση των υγειονοµικών προς αναστολή και βγαίνει και λέει κάποια πράγµατα
ότι καλύπτουµε τους αντιεµβολιαστές και ότι τους δίνουµε πολιτική αγκαλιά και τα λοιπά, του το λέµε ευθέως:
Θανάση Πλεύρη, βρες µια τρύπα να κρυφτείς, διότι είσαι ο
Υπουργός…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πολάκη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, ναι, ακούστε τι θα πω.
Σε πεντέµισι µήνες επί Υπουργίας του έχουµε έντεκα χιλιάδες
διακόσιους πενήντα νεκρούς! Δεν υπάρχει αυτό το ρεκόρ! Έντεκα χιλιάδες διακόσιοι επτά νεκροί από την 1η Σεπτεµβρίου που
ανέλαβε, όταν δεκαοκτώ µήνες πριν -ολόκληρο το διάστηµα από
την αρχή της πανδηµίας- είχαµε δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και κλείνετε µε
αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτή είναι η επιτυχία! Αυτό είναι το αποτέλεσµα που δεν κάνατε αυτά που σας λέγαµε µε τα φάρµακα,
µε τις ΜΕΘ, µε την εµβολιαστική κάλυψη των µεγάλων ηλικιών
που αυτές πεθαίνουν και κάνατε όλο αυτό το παραµύθι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Εδώ κλείνετε παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μην τολµήσεις, Πλεύρη, να απολύσεις
κανέναν! Δεν περισσεύει κανένας. Θα τους επαναπροσλάβουµε
την πρώτη µέρα που θα ξαναγίνουµε κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Λιούτας Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε το
παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων επιχειρούµε να δώσουµε λύσεις σε προβλήµατα
που απαντούν στον πυρήνα της καθηµερινότητας εκατοµµυρίων
εργαζοµένων και συνταξιούχων της χώρας µας. Προχωρούµε
προς τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει συσσωρεύσει
σοβαρότατα προβλήµατα και ο οποίος πρέπει να τρέξει µε γρηγορότερους ρυθµούς και µε τις βέλτιστες διαδικασίες.
Ο ΕΦΚΑ είναι ο οργανισµός, ο οποίος συγκεντρώνει σχεδόν
τα µισά από τα παράπονα των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι λύσεις είναι µονόδροµος για εµάς. Οι έως τώρα πολιτικές
µας επιδίωκαν και επιδιώκουν την άµβλυνση των τεράστιων
αυτών προβληµάτων.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου αποτελεί επιστέγασµα της συνολικής µας επιδίωξης ο ΕΦΚΑ να γίνει ταχύτερος, αποδοτικότερος
και αποτελεσµατικότερος. Το οφείλουµε στους δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους και στους τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενους, οι οποίοι συναλλάσσονται καθηµερινά µε τον οργανισµό
αυτό.
Οι αιτίες των προβληµάτων ξεκινούν ακριβώς από τη σύσταση,
δηλαδή από το 2016 επί περιόδου περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ενοποιήθηκαν τα τέως ασφαλιστικά ταµεία και η ενοποίηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από ενιαίους κανόνες, από
οργανογράµµατα και από µεταρρυθµίσεις που θα καθιστούσαν
τον ΕΦΚΑ αποτελεσµατικό και αποδοτικό.
Η Κυβέρνησή µας το 2019 κληρονόµησε λάθη και κωλυσιεργίες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που µάλιστα είχαν οδηγήσει
στη συσσώρευση χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων και σε ένα µεγάλο οργανωτικό έλλειµµα µέσα στον ίδιο τον οργανισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων,
είναι ένα ζήτηµα το οποίο απέδειξε το µέγιστο κοινωνικό κόστος,
που µπορεί να επιφέρει στην καθηµερινότητα των ανθρώπων η
µη ορθή και η µη προσεκτική πολιτική. Η οδυνηρή συσσώρευση
των εκκρεµών συντάξεων έπληττε την καθηµερινότητα, το δηµόσιο εισόδηµα και τη ζωή τόσων πολλών χιλιάδων συνταξιούχων.
Η Κυβέρνησή µας κινητοποιήθηκε, για να φέρει λύσεις πάνω
σε αυτό το ζήτηµα. Αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια στον
Υπουργό Εργασίας, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, και σε όσους εργάστηκαν σκληρά ώστε το 2021 να είναι µία χρονιά ρεκόρ στην
έκδοση νέων συντάξεων.
Συγχαρητήρια, επίσης, αξίζουν και για τις πολιτικές και τις παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε µία καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τον ΕΦΚΑ. Ο ενιαίος αριθµός
εξυπηρέτησης 1555 έδωσε ένα τέλος στα κατεβασµένα τηλέφωνα. Σε έξι µήνες λειτουργίας, στον αριθµός αυτό εξυπηρέτησης έχουν διεκπεραιωθεί ένα εκατοµµύριο απαντηµένες κλήσεις,
εκ των οποίων το 97,5% έχει επιλυθεί. Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ΕΦΚΑ προς τους πολίτες είναι µονόδροµος και
βασικός µας σκοπός.
Ειδικότερα τώρα και συγκεκριµένα επί του σχεδίου νόµο, τίθενται πέντε διακριτοί στόχοι: Η αποτελεσµατικότερη διοίκηση,
η επιβράβευση των καλών υπαλλήλων µε έλεγχο της αποδοτικότητας όλου του ανθρώπινου δυναµικού του οργανισµού, η απλοποίηση του συστήµατος προµηθειών, η ταχύτερη εξυπηρέτηση
και εξέταση των καταγγελιών των πολιτών για την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών όπου υπάρχουν και η καλύτερη αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Στο σύνολό τους πρόκειται
για άξονες που φωτίζουν τα προβλήµατα, που αναγνωρίζουν τις
ανάγκες και που θέτουν το πλαίσιο για λύσεις.
Με διαφανείς διαδικασίες και σύµπραξη του ΑΣΕΠ, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών
µε τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη φορά
τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Επιπρόσθετα, θα υπάρχει σύστηµα επιβράβευσης παραγωγικότητας σε όλο τον ΕΦΚΑ. Το πριµ θα συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους, σύµφωνα µε τις ανάγκες ανά γενική διεύθυνση,
ξεκινώντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων
και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Επιπλέον, θα συσταθεί µονάδα εσωτερικών ερευνών για την
αντιµετώπιση τυχόν καταλυτικά καταγγελιών που αφορούν τον
ΕΦΚΑ και θα επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες.
Εξίσου σηµαντική πρόβλεψη του σχεδίου νόµου είναι και η δηµιουργία ενός πιο ευέλικτου συστήµατος προµηθειών.
Τέλος, θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του φορέα µέσω
της σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα υπόκειται
σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, µε αυξηµένα
εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας. Η πρόβλεψη αυτή θα διευκολύνει την αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του
ΕΦΚΑ, η οποία σήµερα αριθµεί πάνω από τετρακόσια ακίνητα σε
ολόκληρη τη χώρα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και φυσικά προς όφελος της αύξησης των
πόρων του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι, οι προβλέψεις του σηµερινού σχεδίου νόµου
εισάγουν πολιτικές και παρεµβάσεις που βασίζονται στην κοινή
λογική της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ.
Ακούγοντας κανείς τους πολίτες να αφηγούνται προσωπικές
τους ιστορίες και κατά τις συναλλαγές τους µε τον οργανισµό,
καταλαβαίνει µε βεβαιότητα τη µεγάλη ταλαιπωρία που αυτοί
βίωναν, ταλαιπωρία που οδηγούσε σε απαξίωση, ταλαιπωρία που
είναι αδικαιολόγητη και που πρέπει πλέον να αποτελέσει παρελθόν.
Οι διοικητικές και οργανωτικές ελλείψεις, οι οποίες στερούσαν
από τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους την ευκολία και
την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους, πρέπει να αποτελέσουν το κακό παρελθόν και να δώσουν τη θέση τους σε σύγχρονες δοµές.
Η νέα πολιτική η οποία εισάγεται µε το παρόν σχέδιο νόµου
θα βοηθήσει και τους ίδιους τους εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ, οι
οποίοι µέσα από τη στοχοθεσία τους, τους κανονισµούς και την
επιβράβευση θα µπορέσουν να εργαστούν µε κίνητρα, να παρά-
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ξουν περισσότερο και να αποδώσουν ακόµη περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που είχαν συσσωρευτεί στον οργανισµό έπρεπε να επιλυθούν και επιλύονται.
Τα προβλήµατα, όµως δεν είναι ασύνδετα. Ο ΕΦΚΑ δεν πρέπει
να είναι ο φορέας συγκέντρωσης των περισσότερων παραπόνων
της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ δεν πρέπει να είναι πηγή καθυστέρησης,
ταλαιπωρίας και απογοήτευσης. Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης δεν πρέπει να είναι η αιτία συσσώρευσης των εκκρεµών συντάξεων, οι οποίες έβλαψαν χιλιάδες συνταξιούχους µας
και επηρέασαν τη ζωή τους και τους στέρησαν εισόδηµα µετά
από τόσα χρόνια εργασιακής εµπειρίας. Ο ΕΚΦΑ πρέπει να δίνει
λύσεις και να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες. Είναι ο οργανισµός που βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνίας και απαντά σε
κάθε κοινωνικό πρόβληµα.
Οι λύσεις που δίνουµε είναι οι απαντήσεις και ο τρόπος για να
οδηγηθούµε σε µία καλύτερη εποχή. Να βάλουµε τέλος στις κάκιστες πρακτικές της ταλαιπωρίας και των καθυστερήσεων και
να τοποθετήσουµε τον ΕΦΚΑ στη σφαίρα του σύγχρονου και του
αποτελεσµατικού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο κ.
Σενετάκης Μάξιµος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω δύο λόγια στην αρχή για τις ειδικές µονάδες δασοπυρόσβεσης, τους δασοκοµάντος, όπως είναι γνωστοί, έτσι απλά
για να καταγραφεί και στα Πρακτικά.
Είχε επιχειρηθεί ανάλογη λειτουργία πριν χρόνια. Απέτυχε.
Επαναφέρεται πάλι, ιδιαίτερα µε τροπολογία, µε νοµοθετική ρύθµιση. Θα αποτύχει και πάλι. Γιατί; Γιατί στηρίζεται σε πρότυπα
τα οποία δεν έχουν σχέση µε τη χώρα µας. Τα πρότυπα στην
Αµερική αφορούν συγκεκριµένη βλάστηση, αφορούν ανάγλυφο
πολύ πιο οµαλό από το δικό µας, ενώ εµείς εδώ έχουµε ένα ανάγλυφο βουνά µε χαράδρες, έχουµε µία βλάστηση της χαλεπίου
πεύκης, η οποία είναι το κατ’ εξοχήν πυρόφιλο είδος. Και φανταστείτε τώρα αυτό, εάν το συνδέσουµε και µε τα µελτέµια του καλοκαιριού, τι µπαρουταποθήκη δηµιουργείται. Άρα, λοιπόν, είναι
λάθος η προσέγγιση. Σας το λέµε από τώρα ότι θα αποτύχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση εκθεµελιώνει τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Πριν,
όµως, προχωρήσει σ’ αυτή την ολοκληρωτική διάλυση, ο κύριος
Υπουργός συστηµατικά εδώ και καιρό απαξιώνει τον δηµόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Υποβάθµισε όλες τις υπηρεσίες του φορέα. Ακολούθησε αλλοπρόσαλλη τακτική στις
εκκρεµείς αιτήσεις για σύνταξη, κυρίως, όµως, δηλητηριάζει την
ελληνική κοινωνία µε την κατασυκοφάντηση και τον διασυρµό
όλων των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, µεταφέροντας τις βαριές του
πολιτικές ευθύνες για τη διάλυσή του στις πλάτες τους.
Ειδικότερα, µετά το 2019 υπήρξε παραγκωνισµός έµπειρων
στελεχών του φορέα. Αιφνίδια και χωρίς κανέναν σχεδιασµό ένταξη του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
των οκτώ συγχωνευθέντων ταµείων. Ματαίωση της προώθησης
του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του φορέα,
για το οποίο είχε εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 6
εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για να προωθηθεί το 1555, του οποίου
προπαγανδίζει συνέχεια τη δήθεν επιτυχία του, διέθεσε για έναν
χρόνο στον φορέα 12,5 εκατοµµύρια ευρώ µε απευθείας ανάθεση.
Κύριε Υπουργέ, πότε θα µας δώσετε µία έρευνα ικανοποίησης
των καλούντων στο 1555; Πλήρη έρευνα, όχι ερωτήσεις - απαντήσεις και όχι «οκτώ στους δέκα είναι ή δεν είναι ικανοποιηµένοι».
Είναι δυνατόν να µετακινείται από µία δοµή σε άλλη το προσωπικό και, µάλιστα, σε αντικείµενα άσχετα µε την εµπειρία του;
Μάλιστα, από την ταυτόχρονη µετακίνηση υποθέσεων από τη µία
δοµή στην άλλη και χάριν εντυπωσιασµού και επικοινωνίας, διαρρεόταν ότι βρέθηκαν χιλιάδες αιτήσεις σε κούτες και τσουβάλια,
λες και οι αιτήσεις θα µεταφέρονταν µία-µία υπό µάλης.
Η ανάθεση έκδοσης συντάξεων σε συνταξιούχους υπαλλήλους που επιχειρήσατε είχε µηδαµινά αποτελέσµατα, όπως και
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η αντισυνταγµατική εµπλοκή πιστοποιηµένων επιστηµόνων. Το
µόνο αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ότι ασφαλισµένοι
µε χρόνο ασφάλισης µόνο σε ένα ταµείο, όπως συµβαίνει κυρίως
µε τους αγρότες µας, αναγκάζονται να προσφεύγουν σε ιδιώτες
και να καταβάλλουν αµοιβή για την έκδοση της σύνταξής τους.
Όλες αυτές οι ενέργειες κατέστησαν προβληµατικό τον ΕΦΚΑ.
Και σε ένα ρεσιτάλ ιδεοληψίας και υποκρισίας παραδώσατε την
επικουρική ασφάλιση στα ιδιωτικά συµφέροντα, µε την εισαγωγή
του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος που ξεκίνησε να εφαρµόζεται πριν µερικές µέρες. Προχωράτε και στην παράδοση της κύριας ασφάλισης στα ιδιωτικά συµφέροντα, παρουσιάζοντας τις
ρυθµίσεις του εν λόγω νοµοσχεδίου ως εκσυγχρονισµό του
ΕΦΚΑ.
Αλήθεια, τι εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις είναι αυτές που
προβλέπουν τη στελέχωση των γενικών διευθύνσεων και των διευθύνσεων του φορέα και από στελέχη του ιδιωτικού τοµέα και,
µάλιστα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε τυπικά προσόντα, δηλαδή, µε ένα απλό lower, όταν ο ΕΦΚΑ έχει εκατοντάδες υπαλλήλους αποφοίτους της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, οι οποίοι
µε πολύ υψηλότερο επίπεδο σπουδών, γνώσεων και εµπειρία θα
µπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις αυτές;
Γιατί, λοιπόν, να µην επισπευσθεί η πλήρωση των θέσεων µε
τη διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ που ήταν σε εξέλιξη και να προτιµήσουν ιδιώτες; Πρώτη φορά παρακάµπτεται η δηµόσια διοίκηση
µε στόχο τον διορισµό ηµετέρων, µε φωτογραφικές διατάξεις
αφού δεν γίνεται από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ, του
οποίου την πλειοψηφία ελέγχει ο διοικητής.
Έτσι, οι κοµµατικοί µε αριστεία στο κόµµα θα κατακλύσουν
νευραλγικές θέσεις και θα είναι έτοιµοι να καταλάβουν και να
διαλύσουν εξ εφόδου το κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η στόχευσή σας.
Ο λόγος της αύξησης των µετακλητών θέσεων δε θεµελιώνεται πουθενά. Πρόκειται για γνωστά βολέµατα ηµετέρων του επιτελικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας που έχουν κατακλύσει
το δηµόσιο. Άλλωστε, αφού αποσπώνται σηµαντικές υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ, παραδείγµατος χάριν η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακινήτων, για ποιον λόγο να αυξάνονται οι µετακλητοί;
Ισχυρίζεστε ότι το σύστηµα προµηθειών µε τις απευθείας αναθέσεις γίνεται πιο ευέλικτο και έτσι ο φορέας θα εξασφαλίζει
αναλώσιµα πιο γρήγορα. Μα, το θέµα δεν είναι τα αναλώσιµα,
είναι οι προµήθειες πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, όπως πληροφοριακά συστήµατα, λογισµικά, συµβάσεις καθαριότητας και
άλλα, για τα οποία η διαφάνεια και η λογοδοσία θα έπρεπε να
είναι το ζητούµενο.
Ο κίνδυνος δε για σκανδαλώδεις αναθέσεις και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος είναι παραπάνω από ορατός. 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.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τη δηµιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής της οποίας εξοπλίζεται µε υπερεξουσίες και αρµοδιότητες,
στόχος σας θα είναι οι ανήσυχοι και οι µη αρεστοί υπάλληλοι,
όταν µάλιστα υφίσταται Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου ενταγµένο
στο οργανόγραµµα του φορέα και όχι η επιτάχυνση εκδίκασης
των πειθαρχικών. Αλλά, εδώ φτάνετε µέχρι και την κατάργηση
συµµετοχής εκπροσώπων εργαζοµένων στα πειθαρχικά συµβούλια.
Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν αφορά στον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, αλλά στον
απόλυτο κοµµατικό έλεγχό του. Εµάς θα µας βρείτε απέναντι
στην παράδοση του ΕΦΚΑ και του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος, στις πελατειακές σχέσεις και τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω και µία ανακοίνωση των δασικών
υπαλλήλων, όλων των υπαλλήλων που είναι αντίθετοι µε τη ρύθµιση που ανέφερα προηγούµενα.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
επόµενο οµιλητή, τον κ. Μάξιµο Σενετάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές
για άλλη µια φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυσφορεί όταν συγκρίνεται µαζί
µας. Ο θόρυβος που προκαλεί επικαλούµενος δήθεν αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου, δήθεν κατάργηση κοινωνικού συστήµατος, δήθεν επέλασης των golden boys, είναι ένα
προπέτασµα καπνού. Είναι άλλη µία κατασκευασµένη πρόφαση
για να καλύψει το καταστροφικό έλλειµµα της δικής του διακυβέρνησης.
Όµως, οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και πολιτικά άβολοι. Το καλοκαίρι του 2019 η Νέα Δηµοκρατία παρέλαβε ένα εκατοµµύριο
πενήντα εννέα χιλιάδες ασφαλιστικές εκκρεµότητες. Αυτή ήταν
η θλιβερή επίδοση της πρόχειρης ενοποίησης των τέως ασφαλιστικών ταµείων που πραγµατοποιήθηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και
προκάλεσε ένα οργανωτικό και διοικητικό χάος, ένα χάος που
δηµιούργησε το µεγαλύτερο πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης,
επηρεάζοντας τις ζωές εξίµισι εκατοµµυρίων ασφαλισµένων.
Σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τοµέα η Κυβέρνηση κλήθηκε να
λειτουργήσει σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Οι εκκρεµείς συντάξεις ήταν µία ωρολογιακή βόµβα που απειλούσε να τινάξει την
κοινωνική συνοχή. Στο Υπουργείο Εργασίας η νέα ηγεσία και σε
δουλειά σε συνθήκες ασφυκτικής κοινωνικής πίεσης. Πρώτο µέληµα ήταν να βοηθηθούν όσοι περίµεναν τη σύνταξή τους και αντιµετώπιζαν πρόβληµα επιβίωσης.
Το 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι χιλιάδες κύριες συντάξεις,
το 2020 εκδόθηκαν εκατόν εξήντα µία χιλιάδες και το 2021 εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες. Οι ληξιπρόθεσµες συντάξεις από εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες που ήταν έναν χρόνο
πριν έχουν περιοριστεί στις ογδόντα τρεις χιλιάδες και ο στόχος
να έχει εκκαθαριστεί το σύνολό τους µέχρι το τέλος Ιουνίου είναι
ρεαλιστικός.
Τα αποτελέσµατα ενθαρρυντικά, αλλά οι αριθµοί αµείλικτοι,
καταδεικνύουν το µέγεθος ενός διαχρονικού προβλήµατος.
Έτσι, λοιπόν, σε δεύτερη φάση προχωρήσαµε στα επόµενα βήµατα. Η προκαταβολή της εθνικής σύνταξης ήταν ένα καταπραϋντικό, αλλά και ταυτόχρονα δίκαιο µέτρο. Δεν νοείται ο
πολίτης να πληρώνει την κακοδιαχείριση του δηµοσίου. Αυτή
είναι µία διαφορετική κουλτούρα διακυβέρνησης από τη δική
σας. Εσείς θα καθόσασταν µε τα χέρια σταυρωµένα και θα µεταφέρατε την ευθύνη στους προηγούµενους.
Δεύτερο µέληµα ήταν η δηµιουργία µηχανισµού γρήγορης
απονοµής συντάξεων. Τρέξαµε τον θεσµό των πιστοποιηµένων
λογιστών και δικηγόρων. Είναι λογικό, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να ενοχλείται. Αφαιρέθηκε άλλος ένας λόγος για να αντιπολιτεύεται µε
τη µιζέρια. Προστέθηκε άλλη µία επιτυχία της Κυβέρνησης που
τονίζει τη δική του αποτυχία.
Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι είδαµε τι χρειάζεται ο θεσµός
για να λειτουργήσει. Όλη αυτή η διαδικασία αποτέλεσε τον πιλότο για να σχεδιαστεί σε συνθήκες οµαλότητας πλέον ο ουσιαστικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ. Και αυτό είναι που συζητάµε
σήµερα συζητάµε. Συζητάµε το πώς θα οργανωθεί ο πιο σηµαντικός φορέας της δηµόσιας διοίκησης µε τον οποίο συναλλάσσονται καθηµερινά δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι και
τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενοι.
Ο ΕΦΚΑ είναι ο καθρέφτης του σύγχρονου κράτους που οικοδοµούµε προκειµένου να ανακτηθεί και να ισχυροποιηθεί η νέα
σχέση εµπιστοσύνης πολίτη - πολιτείας. Και µόνο το γεγονός ότι
το 48% των παραπόνων που κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη αφορά τον ΕΦΚΑ αρκεί για να επιβεβαιώσει τη µεγάλη πρόκληση που έχουµε µπροστά µας.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, από τα απλά, την επικοινωνία. Η ντροπή
των κατεβασµένων τηλεφώνων τερµατίζεται µε τον ενιαίο αριθµό
εξυπηρέτησης 1555. Μέχρι σήµερα έχουν απαντηθεί πάνω από
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ένα εκατοµµύριο κλήσεις και οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν
ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία του.
Συνεχίζουµε µε την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Το νέο λογισµικό του οργανισµού διαθέτει µέχρι σήµερα πενήντα τρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν κάθε µήνα πάνω από
ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες και συνεχώς αναβαθµίζεται.
Προχωράµε µε παρεµβάσεις όπως η δυνατότητα σε παλιούς
ασφαλισµένους µε διπλή ιδιότητα, όπως παραδείγµατος χάριν
µηχανικοί ή δικηγόροι, που απασχολούνται στο δηµόσιο να επιλέξουν σε ποιον ασφαλιστικό φορέα υπάγονται.
Αντιµετωπίζουµε και τα πιο σύνθετα όπως: Πρώτον, το πώς θα
γίνει αποτελεσµατική η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Υιοθετούµε καλές
πρακτικές διακυβέρνησης και προβλέπονται διαδικασίες για την
αξιολόγηση ικανών στελεχών, τόσο από το δηµόσιο -το τονίζω
το δηµόσιο- όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Η επέλαση των golden boys είναι φθηνή δηµαγωγία, καθώς
και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ίδια πρόβλεψη στον νόµο για την ίδρυση
του Ελληνικού Κτηµατολογίου, όταν έκρινε ότι έπρεπε να χρησιµοποιηθούν αξιόλογα στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα για να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα. Οπότε, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά
µε σήµερα.
Προβλέπεται µία διαφανής διαδικασία µε σύµπραξη του ΑΣΕΠ.
Η κάλυψη των διευθυντικών θέσεων θα γίνεται µε δηµόσια προκήρυξη και θα είναι ανοιχτή και σε δηµόσιους υπαλλήλους και
σε ιδιώτες, όπως είπαµε. Η δε θητεία τους θα είναι τριετής, θα
αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους και θα ελέγχονται
όπως προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας.
Το δεύτερο, λοιπόν, που αντιµετωπίζουµε είναι το πώς θα
υπάρξει έλεγχος και αύξηση της αποδοτικότητας όλου του ανθρώπινου δυναµικού. Θα γίνει µε την επιβράβευση των καλών
υπαλλήλων. Γι’ αυτό µπαίνουν στόχοι µετρήσιµοι και µπόνους σε
όσους τους επιτυγχάνουν.
Τρίτον, το πώς θα εξετάζονται γρήγορα οι καταγγελίες των
πολιτών και θα αποδίδονται πειθαρχικές ευθύνες. Το πειθαρχικό
συµβούλιο θα συγκροτείται µε τρία µέλη, πρόεδρος δικαστικός,
πάρεδρος Νοµικού Συµβουλίου και διευθυντής ανεξάρτητης
αρχής, χωρίς συµµετοχή συνδικαλιστών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σενετάκη,
συγγνώµη για λίγα δευτερόλεπτα.
Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι Βουλευτές, κάντε λίγη ησυχία. Αν
θέλετε να συζητήσετε µεταξύ σας, η Βουλή είναι ένα τεράστιο
κτήριο, µπορείτε να πάτε σε ένα µέρος να τα πείτε. Κατ’ αρχάς,
ενοχλείτε και τον ίδιο τον οµιλητή. Ως οµιλητές ο καθένας µας
ανεβαίνοντας στο Βήµα θέλει τον αντίστοιχο σεβασµό και προσοχή από τους συναδέλφους. Σας παρακαλώ πολύ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το τέταρτο είναι το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα η ακίνητη
περιουσία του ΕΦΚΑ. Για τον λόγο αυτό συστήνεται εταιρεία µε
αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης µε µόνο µέτοχο το
δηµόσιο, που θα στελεχωθεί από ανθρώπους που γνωρίζουν τη
χρηµατοπιστωτική αγορά.
Τώρα, το πώς λέτε εσείς ότι εκποιείται σε ιδιώτες η περιουσία
του ΕΦΚΑ, είναι απορίας άξιο. Όπως πραγµατικά δεν µπορώ να
καταλάβω για όλους όσους λένε ότι κόπτονται για το δηµόσιο
χρήµα, αν έχουν κάτσει ποτέ να υπολογίσουν όλη αυτή η περιουσία που µένει αναξιοποίητη, πόσα χρήµατα χάνονται πραγµατικά κάθε χρόνο για τον Έλληνα φορολογούµενο.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει άβολα µε όλες
αυτές τις τοµές και επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα για να αποφύγει περαιτέρω συγκρίσεις.
Όµως, το έργο µας είναι µετρήσιµο και γι’ αυτό µη συγκρίσιµο
µε το δικό σας. Οι πολίτες το αντιλαµβάνονται, αλλά προφανώς
µας ζητούν να αναµετρηθούµε µε τα προβλήµατά τους. Αυτό
τους ενδιαφέρει, εκεί εστιάζουµε και από αυτό κρινόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σενετάκη.
Ακολουθούν τρεις οµιλητές, η κ. Σακοράφα, η κ. Γκαρά και ο
κ. Δηµοσχάκης. Με βάση τη σειρά που είναι στον κατάλογο
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πρώτη είναι η κ. Γκαρά, ο κ. Δηµοσχάκης και κ. Σακοράφα. Ζητώ
από τους δύο συναδέλφους να προτάξουν την κ. Σακοράφα γιατί
σε λίγο θα είναι στο Προεδρείο κι αµέσως µετά θα πάρουν τον
λόγο για να ολοκληρώσουµε τον έβδοµο κύκλο.
Ελάτε, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σε αυτή την υπόθεση µε τον
e-ΕΦΚΑ αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν όρια για την Κυβέρνηση. Το πρόσχηµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται η
βάση για έναν ακόµα εµπαιγµό. Ξέρετε, κανονικά προτεραιότητα
δεν είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Προτεραιότητα είναι η
δηµοκρατική διακυβέρνηση που υπηρετεί τα συµφέροντα του
λαού και του τόπου.
Πέρα από το λαό και τους ψηφισµένους από το λαό εκπροσώπους του, κανείς άλλος στο δηµοκρατικό πολίτευµα δεν νοµιµοποιείται να εκφράζει την κρατική κυριαρχία και κατ’ επέκταση τη
δηµόσια εξουσία. Αυτή είναι η ουσία της δηµοκρατίας και αυτή
είναι η συνταγµατική µας βάση.
Έχουµε εδώ, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο µε πολλές προβληµατικές πτυχές.
Πρώτη είναι η πρόβλεψη για τη δυνατότητα υποψηφιότητας
και τοποθέτησης ιδιωτών στις θέσεις προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, που πρόκειται για πολιτική που παραβλέπει εντελώς το Σύνταγµα, την
όλη συγκρότηση του ελληνικού νοµοθετικού πλαισίου, την πάγια
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, τις ίδιες τις αρχές συγκρότησης του κράτους µας.
Η διάταξη αυτή έχει πρώτα έναν άµεσο σκοπό: Οι συγκεκριµένες θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών του φορέα να
καταλαµβάνονται από µετακλητούς. Και δεν πρόκειται απλώς για
τη θέσπιση µιας δυνατότητας. Η επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι
εντελώς προφανής. Μην προσπαθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης,
να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν τιµά κανέναν. Δεν
τιµά ούτε εµάς, κυρίως, όµως, δεν τιµά εσάς.
Η προτεινόµενη διάταξη συγκρούεται µε όλο το πλαίσιο των
κανόνων, προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που
έχει µέχρι σήµερα θεσπίσει η πολιτεία για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος µε όλο το πλαίσιο που ορίζει τον ρόλο και
τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της ανεξαρτησίας και της
ουδετερότητας στη δηµόσια διοίκηση, αλλά και η πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων.
Για τους µετακλητούς, όµως, οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι
αποδυναµωµένες και στην ουσία είναι αδιάφορες γι’ αυτούς. Εξ
ορισµού κανείς µετακλητός δεν έχει λόγο να προβληµατιστεί για
την πιθανότητα επιβολής των ποινών που προβλέπονται ακόµα
και για τα βαρύτερα αδικήµατα, όπως η θέση σε αργία ή η οριστική απόλυση, δηλαδή η απώλεια της µονιµότητας. Ουσιαστικά,
δηλαδή, ο µετακλητός διευθυντής θα λειτουργεί διοικητικά ανεξέλεγκτος και ανέλεγκτος.
Επίσης, η αρχή της αξιοκρατίας υποτίθεται ότι διέπει τόσο την
ένταξη κάθε λειτουργού σε δηµόσια υπηρεσία, όσο και την εξέλιξή τους σε αυτή. Βέβαια, είναι πλέον συνηθισµένο να ψηφίζονται διάφορες διατάξεις που είτε είναι ευθέως αντίθετες, είτε
καταστρατηγούν αυτό το πλαίσιο. Έτσι, για την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών και πελατειακών σκοπιµοτήτων, αποδοµείτε
αργά αλλά συστηµατικά τη δηµόσια διοίκηση και το σύστηµα εισαγωγής και εξέλιξης των στελεχών της.
Αυτό, όµως, ξέρετε, αποτελεί µια από τις τρεις βάσεις του οικοδοµήµατος της λαϊκής κυριαρχίας µαζί µε τα δικαιώµατα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Το σύστηµα της αξιοκρατίας υποτίθεται ότι είναι θεµελιώδες
και για την εξέλιξη του δηµόσιου λειτουργού. Εκεί, άλλωστε, στηρίζονται και όλες οι προσπάθειες αξιολόγησης των στελεχών της
δηµόσιας διοίκησης. Με το παρόν νοµοσχέδιο, όµως, στο συγκεκριµένο φορέα τις ανώτερες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας
θα καταλάβουν σαν αλεξιπτωτιστές οι µετακλητοί, οι φυτευτοί
κατά την κοινή έκφραση.
Αποτελεί επίδειξη νοµοθετικού θράσους, θα έλεγα, να θέλετε
να θεσπίσετε ότι τα προσόντα αυτών των µετακλητών διευθυν-
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τών θα είναι µόνο ένα πτυχίο πανεπιστηµίου απλώς συναφές µε
το αντικείµενο της συγκεκριµένης θέσης. Έτσι υλοποιείται το
προσχηµατικό ιδεολόγηµα της διαβόητης αριστείας, που αποτελεί µια εµβληµατική ιδιοκατασκευή σας. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουµε µε ποιο τρόπο µπορεί να διαµορφωθεί περίτεχνα η
απαίτηση της προβαλλόµενης συνάφειας, έτσι ώστε να καλύπτει
µόνο τους αρεστούς και προεπιλεγµένους για τη θέση προορισµού.
Επιπλέον, απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής. Όχι άριστη,
απλώς καλή. Και εδώ η αριστεία πάει, κυριολεκτικά, περίπατο.
Αρκεί η καλοσύνη. Και εξηγήστε µας, παρακαλώ, γιατί αποκλειστικά αγγλική γλώσσα και όχι και κάποια άλλη, όπως, παραδείγµατος χάριν, η γαλλική ή η γερµανική;
Τέλος, απαιτείται επαγγελµατική εµπειρία σε θέση ευθύνης
δέκα ετών. Εδώ µαζί µε την αριστεία πάει περίπατο και η συνάφεια. Πώς συγκεκριµενοποιείται, άραγε, ο όρος «θέση ευθύνης»
στο ευρύτατο πλαίσιο επιχειρήσεων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής; Με αυτό το ζήτηµα θα ασχοληθεί η τριµελής επιτροπή
επιλογής τους ή κάποιο άλλο όργανο;
Όπως και να έχει, σε αυτή, πέρα από το διορισµένο διοικητή
του ΕΦΚΑ υπάρχει και ένα µέλος από το ΑΣΕΠ. Ο Υπουργός δεν
φαντάζοµαι ότι θα δυσκολευτεί να καλύψει κατά βούληση τη
θέση µε µέλος από το διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό τόσων
νοµικών σχολών. Έτσι, λοιπόν, θα εξασφαλίσει τη χρήσιµη πλειοψηφία για τις τελικές επιλογές. Αυτές, όµως, οι επιλογές θα
αποτελέσουν µια ανοιχτή πληγή στο βεβηλωµένο «σώµα» της δηµόσιας διοίκησης.
Συνειδητά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αναφέροµαι
µόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά συνολικά στη δηµόσια διοίκηση, γιατί όλοι
γνωρίζουµε ότι αυτή είναι ο έµµεσος στόχος αυτής της νοµοθέτησης. Με εφαλτήριο τον ΕΦΚΑ ο στόχος σας είναι η άλωση της
διοικητικής ιεραρχίας της δηµόσιας διοίκησης.
Έχουµε, λοιπόν, έναν άµεσο στόχο: την κάλυψη διευθυντικών
θέσεων από µετακλητούς. Έχουµε και τον προφανή έµµεσο
στόχο: την άλωση της δηµόσιας διοίκησης µε µικροκοµµατικούς
πελατειακούς µηχανισµούς.
Υπάρχει, όµως, και ο εξίσου ουσιαστικός απώτερος σκοπός
σας. Και αυτός είναι η διαχείριση των κεφαλαίων που συσσωρεύει ο e-ΕΦΚΑ και της περιουσίας του, γιατί σε αυτόν υπάρχει
και συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων, αλλά και η ακίνητη περιουσία του. Σε αυτή στοχεύουν σαν πρώτες βολές οι διατάξεις
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, όπως αυτές για τη σύσταση
της εταιρείας διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.
Εν τω µεταξύ, έρχεται και το άρθρο 6. Λέει: «Η ανάθεση και
εκτέλεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του
e-ΕΦΚΑ θα γίνεται κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία
για τις δηµόσιες συµβάσεις.» Καµµία έκπληξη, κύριε Υπουργέ,
εδώ, γιατί έκπληξη θα ήταν να προβλέπεται µια φορά ότι πρέπει
να τηρείται η κείµενη νοµοθεσία. Και, βέβαια, το σύστηµα των
ενδιαφεροµένων ιδιωτικών εταιρειών, θα είναι όπως πάντα πανέτοιµο για να επωφεληθεί από τη νέα κατάσταση.
Από την άλλη, δεν υπάρχει καµµία ειδική πρόβλεψη για να εξασφαλίσετε την ορθή και χρηστή διοίκηση. Προφανώς, λοιπόν,
επαφίεστε στις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Για να διασφαλιστεί η ουσιαστικά αναγκαία, έντιµη διαχείριση,
είναι απαραίτητη και η πειθαρχική ευθύνη, ο πειθαρχικός έλεγχος, οι πειθαρχικές διαδικασίες. Όλα αυτά, όµως, όπως είπαµε,
δεν έχουν νόηµα και δύναµη στην περίπτωση των µετακλητών.
Οι ρυθµίσεις των άρθρων 7 και 9 του νοµοσχεδίου δεν αγγίζουν
καν το τεράστιο µέγεθος αυτού του προβλήµατος.
Και για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, µε την εισαγωγή των
µετακλητών γενικών διευθυντών και διευθυντών ανοίγετε συνειδητά την κερκόπορτα της πελατειακής άλωσης της δηµόσιας διοίκησης, της ανευθυνότητας και της διαφθοράς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Σακοράφα.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, τίτλος του σηµερινού νοµοσχεδίου θα έπρεπε να είναι «Διάλυση της κοινωνικής ασφάλι-
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σης - πλιάτσικο στο κοινωνικό κράτος», διότι από τον οδοστρωτήρα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν γλιτώνει τίποτα. Αφού κατήργησε το οκτάωρο και ισοπέδωσε εργασιακά δικαιώµατα και
συλλογικές συµβάσεις, αφού κατάργησε τη µόνιµη 13η σύνταξη,
την οποία θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 -κονδύλιο ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ- αφού παρέδωσε την επικουρική ασφάλιση
στα ιδιωτικά συµφέροντα, έρχεστε σήµερα µε γαλάζια επέλαση
να διαλύσετε τον ΕΦΚΑ. Προσλαµβάνετε εκατοντάδες γαλάζια
golden boys, διαλύοντας τη διοικητική ιεραρχία του φορέα, σε
θέσεις διευθυντών µε µισθούς πολλών χιλιάδων ευρώ και, µάλιστα, παρακάµπτοντας το ΑΣΕΠ. Γνωστή η πρακτική.
Ταυτόχρονα, παραδίδετε προς εκποίηση την τεράστια ακίνητη
περιουσία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ -ακίνητα πάνω από τετρακόσια
στον αριθµό- σε µία ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού. Τι ωραίο
πλιάτσικο, που λέει και ο Τζόναθαν Κόου στο οµώνυµο βιβλίο
του.
Στο στόχαστρο, δε, έχετε βάλει όλο το δηµόσιο, εφαρµόζοντας την ίδια ακριβώς πρακτική. Νοµοθετείτε ξεπουλώντας, µε µοναδικό κριτήριο να ευνοηθούν συγκεκριµένα συµφέροντα και να
φτιάξετε ακόµη µεγαλύτερο πελατειακό, κοµµατικό κράτος. Τοποθετείτε διακόσιους πενήντα έξι γενικούς διευθυντές µε µισθό
8.000 ευρώ, ενώ, παράλληλα, διώξατε οκτακόσιους νέους επιστήµονες που εργάζονταν στον ΕΦΚΑ ακριβώς στον τοµέα της
έκδοσης συντάξεων όπου υπάρχει πρόβληµα.
Στη ΔΕΗ εξαπλασιάσατε τον µισθό του διευθύνοντα συµβούλου στα 360.000 ευρώ, την ώρα που οι πολίτες παθαίνουν εγκεφαλικά και δεν µπορούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς του
ρεύµατος. Δώσατε µπόνους στα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ 120.000
ευρώ τη στιγµή που ο κόσµος αδυνατεί να ανταπεξέλθει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυόµισι χρόνια τώρα που κυβερνά η Νέα Δηµοκρατία ο ΕΦΚΑ απαξιώθηκε σε όλους τους τοµείς. Αποψιλώθηκε σχεδόν από το µισό του προσωπικό, ενώ οι
εργαζόµενοι λοιδορούνται και απαξιώνονται συνεχώς από εσάς.
Καταστήµατα έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν και µάλιστα σε ακριτικές, σε παραµεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος. Οι εκκρεµείς
συντάξεις τριπλασιάστηκαν. Χιλιάδες συµπολίτες µας καθηµερινά ταλαιπωρούνται και δεν εξυπηρετούνται. Επικαλείστε συνεχώς την ψηφιακή µετάβαση και την ίδια στιγµή τα πληροφοριακά
συστήµατα του φορέα ούτε αναβαθµίστηκαν, ούτε επικοινωνούν
µεταξύ τους, ούτε καν αναγνωρίζουν τα στοιχεία των ασφαλισµένων.
Όλα αυτά βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν
γίνει τυχαία. Η συνταγή είναι γνωστή από το παρελθόν αλλά και
από την καθηµερινή πολιτική σας λειτουργία. Απαξιώνετε, συκοφαντείτε, υποστελεχώνετε τους δηµόσιους φορείς. Τους διαλύετε οικονοµικά προσλαµβάνοντας γαλάζια golden boys
ακριβώς για να κάνουν αυτή τη δουλειά και στη συνέχεια αφού
όλα έχουν εκτροχιαστεί προχωράτε σε ξεπούληµα προκειµένου
να σωθούν όπως εσείς λέτε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επισπεύδων Υπουργός του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι ο κ.
Χατζηδάκης ο οποίος και στο παρελθόν κατ’ εντολή του κ. Μητσοτάκη ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ, τον ΔΕΔΔΗΕ και πολλούς άλλους δηµόσιους φορείς. Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε
σήµερα. Τα βιώνει ο κόσµος στην τσέπη του. Οι πολίτες παθαίνουν απανωτά εγκεφαλικά όταν ανοίγουν τους λογαριασµούς
του ρεύµατος. Λογαριασµοί µεγαλύτεροι και από τον µέσο
µισθό, µε την ακριβότερη κιλοβατώρα στην Ευρώπη. Αποτελέσµατα τελικά από την ανικανότητα των αρίστων τους οποίους
επικαλείστε συνέχεια ενώ οι ίδιοι άριστοι, τα γαλάζια golden boys
που διορίζονται στον ΔΕΔΔΗΕ σηκώνουν τα χέρια ψηλά στην
πρώτη προβλεπόµενη κακοκαιρία αφήνοντας ολόκληρες περιοχές για µέρες χωρίς ρεύµα και χωρίς θέρµανση.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η κοινωνία και η οικονοµία
κοντεύει να διαλυθεί από το κύµα ακρίβειας που σαρώνει τα
πάντα. Έχετε εγκαταλείψει τα νοσοκοµεία και τους υγειονοµικούς µόνους απέναντι στην πανδηµία χωρίς να τους δώσετε εφόδια. Οι χαµηλοσυνταξιούχοι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και
εσείς δεν κάνετε το παραµικρό για να τους στηρίξετε. Αντιθέτως
έρχεστε και φορολογείτε ακόµη και τα αναδροµικά τα οποία δεν
έχετε ακόµη αποδώσει. Τους τα χρωστάτε. Κόβετε αναπηρικές
συντάξεις, συντάξεις χηρείας, κόβετε επιδόµατα, µειώνετε συ-
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νεχώς το προνοιακό κράτος. Τα είδαµε και στη συζήτηση στον
προϋπολογισµό. Οι εργαζόµενοι παράλληλα ασφυκτιούν. Οι
επαγγελµατίες πνίγονται στα χρέη και απειλούνται µε λουκέτα.
Οι νέοι φεύγουν µαζικά από τη χώρα µας. Οι αγρότες που αυτές
τις µέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις αδυνατούν λόγω της
ακρίβειας ακόµη και να µπουν στα χωράφια να καλλιεργήσουν,
ενώ άλλοι ζουν µε πενιχρές συντάξεις χωρίς να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθηµερινές υποχρεώσεις. Και εσείς τι κάνετε;
Εσείς αρνείστε, κυνικά, να πάρετε µέτρα στήριξης σε αυτή την
πληττόµενη κοινωνία. Αρνείστε να αυξήσετε τον βασικό µισθό και
τις συντάξεις, αρνείστε να ρυθµίσετε το ιδιωτικό χρέος για τους
επαγγελµατίες, αρνείστε να µειώσετε το φόρο στα καύσιµα και
στα τρόφιµα γιατί όπως λέτε δεν µπορείτε να αυξήσετε τις δαπάνες. Μπορείτε όµως, κύριε Χατζηδάκη, να προβλέπεται δαπάνη πάνω από 8.000 ευρώ τον µήνα για τον διορισµένο διοικητή
του ΕΦΚΑ. Μπορείτε να προβλέπετε δαπάνες για υψηλούς µισθούς και µπόνους σε κοµµατικά στελέχη που θα διορίσετε στον
ΕΦΚΑ όπως προβλέπει και γράφει µέσα το νοµοσχέδιο. Δαπάνες
για τη στήριξη της κοινωνίας όµως δεν µπορείτε να κάνετε.
Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν εκτός ΑΣΕΠ. Φυσικά και αυτό
είναι πάρα πολύ σοβαρό για την Ελλάδα του 2022. Κυρίες και κύριοι, έχετε αλλεργία στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Πόσα αλλιώς θα κάνατε τα ρουσφέτια επιστήµη; Μέσω ΑΣΕΠ; Πώς θα
εκβιάζατε τους πολίτες και θα τους δεσµεύατε πέρα από κάθε
αίσθηµα αξιοπρέπειας και σεβασµού; Πώς θα εξασφαλίζατε την
πολιτική σας επιβίωση αν οι προσλήψεις γίνονταν µε αξιοκρατικά
κριτήρια και διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ. Στην Ελλάδα του 2022. Τη
διαδικασία αυτή δεν µπορώ να την περιγράψω καλύτερα από το
βίντεο που είδαµε µε την οµιλία του κ. Γεωργαντά. Γνωστή η
πράξη. Γνωστή η διαδικασία. Τα δικά σας στελέχη την περιγράφουν.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είστε µία κυβέρνηση
σε αποδροµή και αυτό το γνωρίζετε καλά. Γνωρίζετε καλά ότι η
ελληνική κοινωνία έχει χάσει την εµπιστοσύνη προς το πρόσωπό
σας και αυτό σας κάνει, εκτός από κυνικούς απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας, και πολιτικά επικίνδυνους. Γνωρίζετε ότι θα
πέσετε µε πάταγο ότι θα κάνετε πολύ µεγάλο κρότο όσο και αν
σας λιβανίζουν τα µέσα ενηµέρωσης της λίστας Πέτσα. Γι’ αυτό
και επιχειρείτε µε τέτοια νοµοσχέδια πρόκληση για την κοινωνία
να βολέψετε όσους περισσότερους κολλητούς πριν φύγετε, να
ξεπουλήσετε ό,τι περισσότερο µπορείτε. Να διαλύσετε κάθε τι
κοινωνικό και δηµόσιο σε αυτή τη χώρα. Απέναντι στα συµφέροντα της κοινωνίας µας.
Κλείνω κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, δεσµεύεται για την κατάργηση αυτού του απαράδεκτου νοµοσχεδίου όπως και κάθε αντικοινωνικού µέτρου και
αντικοινωνικού νοµοσχέδιου όταν λάβει την εντολή του ελληνικού
λαού. Και αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντοµα. Δεσµευόµαστε για
ένα σύγχρονο δηµόσιο ψηφιακά αναβαθµισµένο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην πραγµατική υπηρεσία του πολίτη και του δηµοσίου. Έναν φορέα κοινωνικό µε σεβασµό στην εργασία και τους
κόπους των ασφαλισµένων. Τέλος, δεσµευόµαστε να µην επανέλθουν, να µην επιστρέψουν στην κοινωνία µας οι καταστροφικές
και αναχρονιστικές πολιτικές και λογικές που εφαρµόζει η Νέα Δηµοκρατία, πρακτικές και λογικές που χρεοκόπησαν τη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου προωθεί τολµηρή και δραστική µεταρρύθµιση του
ΕΦΚΑ προκειµένου αυτός να καταστεί σύγχρονος και ευέλικτος
οργανισµός ευρωπαϊκού επιπέδου χάριν των πολιτών µας. Ο ελλιπής νόµος του ΣΥΡΙΖΑ του έτους 2016 µε την κακοσχεδιασµένη
ενοποίηση των ταµείων του ΕΦΚΑ τον κατέστησε τον πλέον προβληµατικό οργανισµό του δηµοσίου συγκεντρώνοντας µάλιστα
σχεδόν το 50% των παραπόνων που έχουν υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, µένοντας εγκλωβισµένος σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρόνιες παθογένειες. Καθυστερούσε την
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έκδοση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και χηρείας, στερώντας
ουσιαστικά από τους ασφαλισµένους την αξιοπρέπειά τους.
Η σηµερινή κυβέρνηση κληρονοµώντας αυτό το ναρκοθετηµένο πεδίο του δηµοσίου, από τα πολλά που κληρονόµησε, προέβη από την πρώτη στιγµή σε µία σειρά ουσιαστικών κρίσιµων
και επιτυχηµένων λειτουργικών παρεµβάσεων, µειώνοντας τον
αριθµό των εκκρεµών συντάξεων και πετυχαίνοντας µάλιστα το
2020 ρεκόρ ως προς την έκδοση αυτών. Χαρακτηριστικά µόνο
για τις συντάξεις των αγροτών µας το 2021 εκδόθηκαν πενήντα
επτά χιλιάδες συντάξεις, όταν µαζί το 2019 και το 2020 δόθηκαν
πενήντα τέσσερις.
Ωστόσο το αρµόδιο Υπουργείο δεν επαναπαύεται. Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία του προβαίνει σε ένα ακόµη
αποφασιστικό βήµα προκειµένου ο ΕΦΚΑ να καταστεί αποτελεσµατικός, διοικητικά οργανωµένος οργανισµός και πρωτίστως
φιλικός ως προς την εξυπηρέτηση των εξίµισι εκατοµµυρίων
ασφαλισµένων απαντώντας µε ολιστικό τρόπο στα παράπονα και
στις διαµαρτυρίες των πολιτών, αποδίδοντας στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους της χώρας και στο προσωπικό του
ΕΦΚΑ έναν οργανισµό που θα εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
που θα επιβραβεύει τους υπαλλήλους και θα αξιοποιεί το χαρτοφυλάκιό του προς χάριν του δηµοσίου αποκτώντας τον χαρακτήρα που απαιτούν οι πολίτες µέσα από την απλοποίηση και
ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Προβλέπεται η θεσµοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών µε τριετή θητεία καθώς και δυνατότητα ανανέωσης για ακόµα µία φορά τόσο από το δηµόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Αναζητούµε, λοιπόν, χωρίς αγκυλώσεις και ιδεοληψίες στελέχη ικανά µε απολύτως διαφανείς
διαδικασίες και µε σύµπραξη του ΑΣΕΠ προσφέροντας παράλληλα και τα ανάλογα κίνητρα προσέλκυσης. Εισάγουµε τη λογική
της στοχοθεσίας παντού και την επιβράβευση όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι, αλλά και τη λογική των ελέγχων όταν αυτοί δεν επιτυγχάνονται και όταν υπάρχει αδιαφορία απέναντι στους πολίτες.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο οργανισµός αποκτά αµεσότερη διοίκηση, χωρίς διαδροµές των εγγράφων στον δαίδαλο της γραφειοκρατίας και µε τη διαµεσολάβηση του διοικητικού συµβουλίου
στην καθηµερινή µικροδιαχείριση των υπηρεσιακών θεµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς είµαστε µάρτυρες όλων
αυτών που περιγράφω, διότι τα αιτήµατα των αδικηµένων πολιτών από τη δική σας κακοσχεδίαση φθάνουν στα γραφεία µας.
Σήµερα το 20% της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ -και µάλιστα το καλύτερο τµήµα της- παραµένει αναξιοποίητο, την ίδια
στιγµή που ο οργανισµός αναγκάζεται να νοικιάσει δεκάδες ακίνητα προκειµένου να στεγάσει τις ανάγκες του σ’ όλη τη χώρα.
Αυτό πλέον αλλάζει, καθώς αξιοποιείται η περιουσία µε τρόπο
ουσιαστικό και αποδοτικό προς όφελος του δηµοσίου και των
ασφαλισµένων. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού υπό τον τίτλο «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ», η οποία θα υπόκειται σε αυστηρό
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης µε αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, µε αποκλειστικό και µόνο σκοπό την αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του οργανισµού προς
δηµόσιο όφελος.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
µεταξύ των οποίων και η συντοπίτισσά µου κ. Γκαρά, διαβάζετε
ανορθόγραφα τις προβλεπόµενες διατάξεις όταν ισχυρίζεστε ότι
η ακίνητη περιουσία ιδιωτικοποιείται, καθώς η εν λόγω εταιρεία
είναι µόνο διαχειριστική και δεν θα µεταβιβαστούν σε αυτή τα
ακίνητα του ΕΦΚΑ.
Επιπρόσθετα, βελτιώνονται σηµαντικά πτυχές της καθηµερινότητας των συµπολιτών µας, καθώς µεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας στους πολίτες
που έχουν καθυστερούµενες ή ληξιπρόθεσµες βασικές οφειλές
µέχρι εκατό ευρώ, µια ρύθµιση κοινής λογικής η οποία δεν είχε
γίνει από καµµία κυβέρνηση. Τα τραγελαφικά τα µαθαίνουµε
κάθε µέρα. Φτάνουν στα γραφεία µας.
Παράλληλα, καταργείται η διαδικασία της προεγγραφής που
ισχύει µέχρι σήµερα για την υπαγωγή στον ΕΦΚΑ ελεύθερων
επαγγελµατιών µη µισθωτών, αλλά και των αγροτών, επικαιροποιώντας για µια ακόµα φορά την έµπρακτη στήριξη της Κυβέρ-
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νησης στον πρωτογενή τοµέα ο οποίος, κύριε Υπουργέ, αποτελεί
τη «βαριά βιοµηχανία» του ακριτικού Έβρου.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου
για την ευαισθησία, που επιδεικνύετε για το ζήτηµα των πενήντα
εργαζοµένων της γνωστής και ιστορικής εταιρείας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.»
καθώς, όπως σας γνωστοποίησα τόσο προφορικά όσο και µέσω
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθίσταται αναγκαία εθνικά, κοινωνικά, αλλά και οικονοµικά να δοθεί χρονική παράταση στη σύµβαση του προγράµµατος στο οποίο αυτοί µετέχουν. Είµαι
αισιόδοξος, µεταφέροντας αυτό το κλίµα από του Βήµατος και
στην ιδιαίτερη πατρίδα µου και εκλογική µου περιφέρεια, ότι η
εξέταση του δικαίου αυτού αιτήµατος θα τύχει ευτυχούς και γρήγορης κατάληξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις δυναµικές µεταρρυθµίσεις του παρόντος νόµου βελτιώνονται ουσιαστικά και ποιοτικά
οι σχέσεις µεταξύ του ΕΦΚΑ και της κοινωνίας, αντιµετωπίζοντας
οριστικά χρόνια προβλήµατα εκκρεµών συντάξεων και δίνοντας
στους πολίτες αυτό που τους στέρησε η απελθούσα κυβέρνηση,
την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασµό. Για τον λόγο αυτό υπερψηφίζω τον παρόντα νόµο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµοσχάκη.
Εισερχόµαστε στον όγδοο κύκλο οµιλητών.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη
στιγµή που ξεκίνησε η συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιχειρεί να ακυρώσει την προσπάθεια
µεταρρύθµισης του ΕΦΚΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά δυστυχώς από
λάθος βάση, δηλαδή από την άρνηση της πραγµατικότητας ότι
κάτι πρέπει επιτέλους να αλλάξει.
Υπάρχει µήπως κανείς που δεν γνωρίζει ότι ο ΕΦΚΑ, ένας Οργανισµός που καλείται να εξυπηρετήσει πάνω από εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένους, ήταν ο µεγάλος ασθενής του
ελληνικού δηµοσίου; Δεν έχει ακούσει κανείς απ’ όσους αβασάνιστα τάσσονται κατά του νοµοσχεδίου για τις χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις; Δεν έχει ακούσει κανείς για ανθρώπους που περίµεναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα για να πάρουν τη σύνταξή
τους, δηλαδή να πάρουν αυτό που δικαιούνται; Δεν έχει ακούσει
κανείς για τις µεγάλες αδυναµίες εξυπηρέτησης των πολιτών
στον ΕΦΚΑ, για τις οποίες δεν φταίνε τόσο οι υπάλληλοι όσο ένα
υδροκεφαλικό και γραφειοκρατικό σύστηµα που ταλαιπωρεί
τους πολίτες; Δεν έχει ακούσει κανείς για τα κατεβασµένα τηλέφωνα και την αδυναµία επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
που αντιµετώπιζαν οι πολίτες;
Δεν έχετε ακούσει ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολίτες που πηγαίνουν στα πολιτικά γραφεία απελπισµένοι γιατί περιµένουν δύο και τρία χρόνια να βγει η σύνταξή τους και δεν
έχουν µε τι να ζήσουν;
Ασφαλώς και τα ξέρετε όλα αυτά, διότι το πρόβληµα είναι διαχρονικό, διακοµµατικό και δυσεπίλυτο. Κυρίως, όµως, το πρόβληµα το βλέπουν, το γνωρίζουν και το βιώνουν οι πολίτες. Ήταν
ζήτηµα τιµής και αξιοπρέπειας για την πολιτεία να δώσει λύση σ’
αυτά τα προβλήµατα που καταδυναστεύουν τους πολίτες και δυσκολεύουν τη ζωή τους.
Η προηγούµενη κυβέρνηση παρέδωσε στην Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη εκατένα εκατοµµύριο πενήντα εννέα χιλιάδες εκκρεµή ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα. Το 2019
εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες αποφάσεις για κύριες
συντάξεις. Η επίδοση αυτή βελτιώθηκε και αυξήθηκε το 2020 µε
την έκδοση εκατόν εξήντα µία χιλιάδων αποφάσεων για συντάξεις που εκκρεµούσαν. Το 2021 ήταν χρονιά-ρεκόρ µε την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων νέων συντάξεων. Την ίδια
χρονιά εκκαθαρίστηκαν περισσότερες από πενήντα επτά χιλιάδες υποθέσεις, κυρίως συντάξεων του ΟΓΑ, αριθµός-ρεκόρ σ’
όλη την ιστορία του ΕΦΚΑ. Οι ληξιπρόθεσµες κύριες συντάξεις
από εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες που ήταν το 2020, περιορίστη-
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καν το 2021 στις ογδόντα τρεις χιλιάδες. Στα πλέον προβληµατικά ταµεία ΝΑΤ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΑΝ οι παλιές συνταξιοδοτικές υποθέσεις έχουν εκκαθαριστεί σε ποσοστό πάνω από 80%
µε 85% και έπεται συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στους επόµενους µήνες
η Κυβέρνηση έχει θέσει σα στόχο να µην υπάρχει ούτε ένας πολίτης που θα περιµένει να πάρει τη σύνταξή του. Όσο υπάρχει
έστω και ένας ακόµα πολίτης που δεν έχει εξυπηρετηθεί, δεν
θριαµβολογούµε. Υπενθυµίζω ότι η λειτουργία του τετραψήφιου
τηλεφωνικού αριθµού «1555» έβαλε τέλος στο χάσµα επικοινωνίας που υπήρχε ανάµεσα στους πολίτες και τον ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου θίγει την έννοια του κοινωνικού κράτους. Μάλλον περίεργες αντιλήψεις έχουν κάποιοι για το τι
σηµαίνει κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους
και κατ’ επέκταση του ΕΦΚΑ πρέπει να αποδεικνύεται στην
πράξη.
Είναι κοινωνικό κράτος η καθυστέρηση στην απονοµή των συντάξεων; Όχι βέβαια. Αντιθέτως, είναι βασικό δοµικό πρόβληµα
που αναδείχτηκε µε τη δηµιουργία του ΕΦΚΑ.
Δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί των ηµερών της οποίας
συστάθηκε ο ΕΦΚΑ, το 2016, δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα
της έλλειψης ενός σύγχρονου και λειτουργικού οργανογράµµατος. Η λειτουργία ενός τέτοιου φορέα συνδέεται µε αρχές, στόχους, υψηλούς δείκτες εξυπηρέτησης των πολιτών. Ασχολήθηκε
ποτέ µε όλα αυτά η προηγούµενη κυβέρνηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που έρχεται
σήµερα προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, η Κυβέρνηση
προχωρά σε µια πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΦΚΑ. Θέλουµε τα
θετικά αποτελέσµατα των δύο τελευταίων ετών να πολλαπλασιαστούν. Γι’ αυτό προχωρούν οι προσλήψεις οικονοµολόγων και
µηχανικών πληροφορικής, ειδικότητες που έχει ανάγκη ένας τέτοιος φορέας για να εξυπηρετεί άµεσα, έξυπνα και αποτελεσµατικά εργαζόµενους και συνταξιούχους.
Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για τους γενικούς διευθυντές
και τους διευθυντές, πέρα από στελέχη του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα, κάθε υπάλληλος του ΕΦΚΑ, που πληροί τις προϋποθέσεις, µπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές.
Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται κίνητρα ώστε να προσελκύσουµε
ικανά και αποδοτικά στελέχη. Και βεβαίως οι προσλήψεις θα γίνονται µε απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, µε δηµόσια προκήρυξη και σύµπραξη του ΑΣΕΠ. Άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ προσέλαβε
ιδιώτες στις διευθυντικές θέσεις του κτηµατολογίου, εποµένως,
η κριτική περισσεύει.
Επιπλέον, ήδη, έχει ολοκληρωθεί η προµήθεια τριών χιλιάδων
νέων υπολογιστών µε σύγχρονο λογισµικό και προγραµµατίζεται
η εγκατάσταση άλλων δύο χιλιάδων εντός του 2022.
Καθιερώνεται σύστηµα κινήτρων για τους αποδοτικούς υπαλλήλους, αλλά θα υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση για όσους δεν
δίνουν λύση σε εκκρεµείς υποθέσεις και παρατείνουν την ταλαιπωρία των πολιτών.
Παράλληλα, δηµιουργείται µονάδα εσωτερικών ερευνών για
τη διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν στον ΕΦΚΑ.
Όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ένα
µοναδικό στόχο, να βγαίνουν ταχύτερα οι συντάξεις και να µην
ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι ώστε να στηριχθούν οι ανυπεράσπιστοι πολίτες.
Ταυτόχρονα, γίνονται ενέργειες για την πιο αποτελεσµατική
διοίκηση του οργανισµού και διαχείριση της περιουσίας του. Δηµιουργείται νέο οργανόγραµµα και αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, µέσα από τη σύσταση εταιρείας ειδικού
σκοπού. Γιατί σήµερα το 20% της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ
λιµνάζει και είναι αναξιοποίητη, την ίδια ώρα που ο ΕΦΚΑ καταβάλλει ενοίκια σε ιδιώτες για να στεγάσει τις υπηρεσίες του.
Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία προµηθειών µε όρους διαφάνειας, για να λειτουργούν απρόσκοπτα οι υπηρεσίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δεκαετίες εκατοµµύρια
συµπολίτες µας βρέθηκαν χαµένοι στο λαβύρινθο του µηχανισµού απονοµής συντάξεων. Έπειτα από χρόνια δουλειάς, όταν
έφτανε η στιγµή να αποσυρθούν από τον εργασιακό βίο, αντί να
ξεκουραστούν και να απολαύσουν όσα µε κόπο κέρδισαν τα προ-
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ηγούµενα χρόνια, βρίσκονταν να παρακαλούν για το αυτονόητο.
Ένα γραφειοκρατικό τέρας, ένα κράτος που περιφρονούσε τους
κόπους και τις ανάγκες τους. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θέλει ένα άλλο κράτος, ένα κράτος υψηλών απαιτήσεων και
επιδόσεων, που κερδίζει την εµπιστοσύνη του πολίτη. Το κράτος
αυτό χτίζει µέρα µε την ηµέρα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βάζοντας τέλος στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και
στην ταλαιπωρία, δείχνοντας έµπρακτα στον πολίτη τον σεβασµό
που του οφείλει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καββαδά.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει ο κ. Μπλούχος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Χρηστίδου, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι διαβάζοντας τον
τίτλο του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου «εκσυγχρονισµός του
ΕΦΚΑ» δεν ένιωσα καµµία, µα καµµία, απολύτως έκπληξη προχωρώντας στα άρθρα του.
Όλοι, πλέον, έχουµε αντιληφθεί τι σηµαίνει «εκσυγχρονισµός»
στο λεξιλόγιο της Νέας Δηµοκρατίας. «Εκσυγχρονισµός» σηµαίνει να χρειαζόµαστε υπαλλήλους και αντί για αυτούς να προσλαµβάνουµε προϊσταµένους, µε κύριο προσόν το πόσο γαλάζιοι
είναι και φυσικά θα τους αµείβουµε πλουσιοπάροχα, τα διπλάσια
χρήµατα από τους υπόλοιπους προϊσταµένους. «Εκσυγχρονισµός» για τους, δήθεν, τεχνοκράτες της Κυβέρνησης σηµαίνει
να συστήνουµε τριµελή επιτροπή επιλογής στελεχών και τα δύο
από τα τρία µέλη να τοποθετούνται από τον Υπουργό. «Εκσυγχρονισµός» για τον ίδιο τον Υπουργό και την Κυβέρνηση σηµαίνει
κανένα πλαφόν στις απευθείας προµήθειες. «Εκσυγχρονισµός»
είναι η συνθηµατική λέξη των, δήθεν, αρίστων για το πλιάτσικο
στη δηµόσια περιουσία, που θα τη διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 έως 19, µία ανεξέλεγκτη, στην ουσία, εταιρεία η οποία
θα παραχωρεί προς χρήση τα φιλέτα του ΕΦΚΑ σε ηµέτερους
σε τιµές φιλικής εκποίησης. «Εκσυγχρονισµός» στη συνωµοτική
γλώσσα του, δήθεν, επιτελικού κράτους είναι το παρατσούκλι
του πελατειακού δικτύου που λειτουργεί απολύτως συγκεντρωτικά υπέρ των ολίγων και βέβαια σε βάρος των συµφερόντων των
πολλών.
Διαλύσατε κάθε θεσµικό πλέγµα προστασίας των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων, νοµοθετήσατε ενάντια στο δικαίωµα της απεργίας, επιτρέψατε τις απλήρωτες υπερωρίες, δώσατε την επικουρική ασφάλιση στους ιδιώτες, αρνείστε τις συλλογικές
συµβάσεις και τώρα ήρθε η ώρα της περιουσίας των συνταξιούχων.
Και όλα αυτά, κάθε φορά, ο κ. Χατζηδάκης τα ονοµάζει, χωρίς
ντροπή, χωρίς καµµία ντροπή, επιτοµή της κοινωνικής πολιτικής.
Έχει ο ΕΦΚΑ πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Και βέβαια έχει πρόβληµα. Οι εκκρεµότητες στις συντάξεις, απολύτως
εύλογα, προκαλούν αγανάκτηση.
Τι κάνετε γι’ αυτό επί δυόµισι χρόνια, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Είστε κυβέρνηση. Η Νέα Δηµοκρατία από τον Ιούλιο
του 2019 είναι κυβέρνηση. Τι κάνατε; Τίποτα. Πρώτα κατηγορήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το συνηθίζεται, συσκοτίζοντας το γεγονός ότι εµείς µειώσαµε τις εκκρεµείς συντάξεις από τριακόσιες
εξήντα επτά χιλιάδες το 2015 σε εκατόν επτά χιλιάδες το 2019,
ενώ επί των ηµερών σας εκτοξεύτηκαν και πάλι, µετά κατηγορήσατε τους εργαζόµενους ως τεµπέληδες, µεταθέτοντας σε αυτούς τις ευθύνες, ύστερα προχωρήσετε σε τυµπανοκρουσίες
στην έκδοση συντάξεων από ιδιώτες λογιστές, που απέτυχε πανηγυρικά -αλλά προτιµάτε να το ξεχνάτε εσείς οι θιασώτες της
ελεύθερης αγοράς- και τώρα η καινούργια σας µαγική λύση, τα
golden boys και girls µε µισθό δωδεκαπλάσιο του κατώτατου µισθού. Με τι προσόντα; Κοµµατικό πιστοποιητικό ή µπάρµπα στην
κορώνη, όπως απαιτεί η παραδοσιακή πολιτική της δεξιάς παράταξης.
Το καινούργιο που διατυµπανίζετε ότι φέρνετε, µυρίζει αφόρητα τη µούχλα από το ντουλάπι από το οποίο το βγάλατε. Η πα-
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ράκαµψη της συνήθους διαδικασίας επιλογής διευθυντικών στελεχών και η συµµετοχή ιδιωτών, είναι κατάφωρα αντισυνταγµατική και καµµία σχέση δεν έχει µε τις αρχές της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας. Ισχυρίζεστε ότι επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όµως, στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουµε εξαιρετική περίπτωση που απαιτεί την πρόσληψη µάνατζερς, κυρίες
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο ΕΦΚΑ χρειάζεται πρόσληψη περισσότερων αρµόδιων υπαλλήλων, καθώς το υπάρχον προσωπικό έχει αποψιλωθεί και έχει
υπερβεί τις αντοχές του. Αλλά στην Κυβέρνηση κάνετε πως δεν
το καταλαβαίνετε, όπως κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε όταν σας
λέµε ότι είναι εξωφρενικό να δίνονται 12 εκατοµµύρια ευρώ για
τηλεφωνικό κέντρο και ταυτόχρονα οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να
µην έχουν υπολογιστή ή να µην έχουν ίντερνετ.
Το νοµοσχέδιο που θα φέρετε δεν θα επιφέρει επιτάχυνση στις
διαδικασίες απονοµής των συντάξεων. Επιτάχυνση διαδικασιών
έφεραν οι εξακόσιοι ογδόντα τρεις προσωρινά προσληφθέντες
του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, που είχαν δουλέψει
στον ΕΦΚΑ εκδίδοντας χιλιάδες συντάξεις, τους οποίους τους
απολύσατε τελειώνοντας το πρόγραµµα και πετώντας την εµπειρία τους στα σκουπίδια.
Το νοµοσχέδιο που καταθέσατε, κυρίες και κύριοι, δεν θα επιφέρει επιτάχυνση στις διαδικασίες απονοµής συντάξεων, διότι
αυτό δεν είναι προτεραιότητά σας. Οι δικές σας προτεραιότητες
έχουν φωτογραφηθεί σε εκείνη την τούρτα. Θυµάστε εκείνη την
τούρτα τη στολισµένη, µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις που σας
έφεραν οι συνεργάτες σας για να σβήσετε τα κεράκια και µετά
να κόψετε τα κοµµάτια και να τα µοιράσετε; Χαµογελαστές φωτογραφίες από εκείνη την τούρτα είδαµε, οι φωτογραφίες από
τα άδεια πιάτα µετά τη γιορτή δεν δηµοσιοποιήθηκαν, ούτε ποιοι
ακριβώς κρατούσαν τα κουτάλια.
Η ιδέα ενός ισχυρού, σύγχρονου και αποτελεσµατικού δηµόσιου διανεµητικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι,
απλώς, έξω από τη λογική σας.
Θέλετε να µετατρέψετε τον ΕΦΚΑ σε ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία, αυτό είναι το πραγµατικό σας όραµα, ξεχνώντας πολύ
βολικά, πόσο αποτυχηµένα έχουν αποβεί τα ιδιωτικά συστήµατα
ασφάλισης διεθνώς, πόσες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν χρεοκοπήσει και έχουν καταρρεύσει, υποχρεώνοντας το κράτος, το
δηµόσιο, δηλαδή όλους µας να πληρώνουν για τη ζηµιά, ενώ τα
ακριβοπληρωµένα στελέχη συνεχίζουν τη ζωή τους, πίνοντας
στην υγειά των κορόιδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή της
οµιλίας µου, δεν µας προξενεί έκπληξη το πόσο αντεργατικό,
πόσο ενάντια στα συµφέροντα των συνταξιούχων και πόσο ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον είναι το νοµοσχέδιο που έχετε φέρει.
Θέλετε εδώ να µας πείσετε ότι οι νέοι διοικητές που θα πληρώνονται τόσο ακριβά, θα κάνουν θαύµατα. Θέλετε δηλαδή να µας
πείτε ότι θα εφαρµόσουν σύγχρονα συστήµατα διοίκησης; Τι θα
εφαρµόσουν, MBO, διοίκηση της απόδοσης, διοίκηση των αλλαγών; Με τι εργαλεία; Με τι προσωπικό; Με τι πληροφοριακά συστήµατα θα τα κάνουν αυτά; Και το σηµαντικότερο, µε τι
εµπιστοσύνη; Διότι αν θέλεις να κάνεις αλλαγές στη διοίκηση
πρωτίστως χρειάζεται εµπιστοσύνη. Δεν γίνεται, λοιπόν, από τη
µια να απαξιώνεται το προσωπικό του ΕΦΚΑ και από την άλλη να
του ζητάτε εµπιστοσύνη. Το σχέδιό σας για τις όποιες αλλαγές
είναι καταδικασµένο από την αρχή.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως δεν θα
µπορούσαµε να ψηφίσουµε ένα τέτοιο τερατούργηµα. Είναι επίσης προφανής η δέσµευσή µας ότι θα το καταργήσουµε και αυτό
θα συµβεί πάρα πολύ σύντοµα όταν θα αναγκαστείτε να κάνετε
τις εκλογές που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει αυτός ο τόπος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος και ακολουθεί η κ. Αντωνίου από
το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δύναµη του ελληνικού Κοινοβουλίου περιλαµβάνεται και ένας µεγάλος δάσκαλος από τους
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µεγαλύτερους δασκάλους που έτυχε να γνωρίσω µέσα από τα
βιβλία τους, ο Κώστας Ζουράρις, Βουλευτής στη µείζονα αλλά
κατ’ εµέ οικουµενικός Έλλην της Αριστεράς και της Δεξιάς, της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγωνιστικότητας και της παιδείας.
Αναφέροµαι στον αγαπητό δάσκαλο, διότι η πρόσφατη ανάγνωση του υπέροχου βιβλίου του «Γελάς, Ελλάς, Αποφράς, Στοιχεία καί στοιχειά στήν ρωµέηκη αγχιβασίην» µπορεί να σχετιστεί
µε την κοινωνική και πολιτική µας κατάσταση σήµερα αλλά και
προχθές µε τη συζήτηση του αµυντικού νοµοσχεδίου. Σχετίζεται
επαναλαµβάνω µε την ευθύνη κάθε παράταξης απέναντι στον
συµπολίτη και απέναντι στον συλλογικό εαυτό µας.
Η Αντιπολίτευση σύµπασα, ειδικά η µείζων, η οποία δηµιούργησε µόνον προβλήµατα µε νόµους πρόχειρους, µάς καταγγέλλει επί νεοφιλελευθερισµό. Βρήκατε δύο βρισιές και τις
διατυπώνετε όπου να ‘ναι, όπως να ‘ναι εξακολουθητικά, «νεοφιλελευθερισµός» και «Μητσοτάκης Α.Ε.».
«Γελάς», λέει ο τίτλος, είναι η µείζονα Αντιπολίτευση, µαζί µε
ένα από τα κόµµατα της ελάσσονος οι δυνάµεις οι οποίες έφτιαξαν αυτό τον γελοίο συνθηµατολογισµό. Δυστυχώς, όµως,
έχουµε και µια αµνησία για γέλια και για κλάµατα, επί παραδείγµατι την αµνησία του κλεισίµατος των τραπεζών και τόσων άλλων
που εκάµατε και υποστήκαµε εν ονόµατι του αγώνα σας κατά του
κακού φιλελευθερισµού.
«Αποφράς». Αποφράδα µάλλον ήταν η µέρα που εµφανίστηκε
στην κεντρική πολιτική σκηνή ο αριστερός επαναστατισµός της
διαιώνισης της κοινωνικής ήττας, οι επαναστάτες του µηδενισµού και της απόλυτης ιδιοτέλειας, οι επαναστάτες της ιδεολογικής στειρότητας που διατυµπανίζουν ως νήπια τα ευκολάκια
µιας παρηκµασµένης σταχανοβικής ιδεολογίας. Διότι οι προτάσεις τους περιέχουν εντολές και συνθήµατα νηπίων, εδώ το
καλό, εκεί ο κακός νεοφιλελευθερισµός, εδώ το άσπρο µε κόκκινους κόκκους, εκεί το µαύρο µε την κακιά ανώνυµη εταιρεία «Μητσοτάκης Α.Ε.» και µε τη βοήθεια εθνικών λασπολόγων που
ασκούν, όπως την είπατε, «ερευνητική δηµοσιογραφία», σπιλώνοντας ανθρώπους, δανειζόµενος από πρόσφατη επιφυλλίδα του
Χρήστου Γιανναρά η εκφορά δηµόσιου λόγου συνεχίζεται έντυπη
και κυρίως οπτικοακουστική στοχεύει όµως εντελώς διαφορετικούς στόχους, για παράδειγµα να σπιλώνουµε ανθρώπους.
«Στοιχεία και στοιχειά στη ρωµέηκη αγχιβασίην. Κανένας µας
πλην του δασκάλου Ζουράρι δεν γνωρίζει τι είναι «αγχιβασίην».
Πρόκειται, λοιπόν, για µια λέξη ρητό εµπνεύσεως του αρχαίου
φιλοσόφου Ηράκλειτου το οποίο αναλύει επαρκέστερα από τον
καθένα ο Διογένης Λαέρτιος στους «Βίους Φιλοσόφων» δίνοντας
το νόηµα αυτής της λέξης. «Αγχιβασίην» σηµαίνει η εγρήγορση
κάθε ανθρώπου από τη λήθη προς τον λόγο, από τον οποίο αντλεί ενέργεια και λόγο ύπαρξης.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αγωνίζεται δια των
Υπουργών τους, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, να δώσει τα στοιχεία, τη µαρτυρία εκείνη ότι ναι, είµαστε εδώ αγαπητοί µας συµπολίτες για να παλέψουµε µαζί για εσάς. Ψηφιστήκαµε από εσάς
για να λυθεί ένα τεράστιο πρόβληµα και εργαζόµαστε για εσάς
αγωνιζόµενοι να το λύσουµε. Η λύση θέλει ριζική αλλαγή και της
λειτουργίας των νόµων, αλλά και της νοοτροπίας µας. Για να καταπολεµηθούν τα στοιχειά που µας στοιχειώνουν. Δηλαδή τι; Τη
νοοτροπία σοβιετικού δηµοσιοϋπαλληλισµού. Κανένας δεν βάλλει κατά των δηµοσίων υπαλλήλων και των δηµοσίων λειτουργών,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και κανένας µας δεν πρέπει
να υιοθετεί a priori όπως εσείς τον ακραίο δικαιωµατισµό δηµόσιων µειοψηφιών, την έλλειψη κινήτρων απόδοσης και κυρίως
την απανθρωπιά του αορίστου κρατικού µηχανισµού προς τον
αδικηµένο πολίτη, που όλοι µας την καταγγέλλουµε και όλοι κρυβόµαστε µήπως υπεκφύγει την ως ανδρός µοµφή που εκφεύγει
της συνεπούς για εσάς εκφοράς δηµοσιοϋπαλληλοκολακείας.
Φυσιολογικό κεκτηµένο της µεταδηµοκρατίας µας αυτό; Μάλλον
ιδεολογικό περίγραµµα της αποτυχίας σας. Τα στοιχειά, λοιπόν,
θέλουν χειρουργική εκτοµή.
Το νοµοσχέδιο αναλύθηκε αρκούντως, ένα νοµοσχέδιο που δικαιολογεί τον δύσκολο καινοφανή όρο του βιβλίου του Ζουράρι.
«Αγχιβασίην», όχι στη λήθη της ανικανότητας, όχι στην απανθρωπιά του δικαιωµατισµού. Για να παραλλάξω χωρίς να προδώσω
το νόηµα όσων ειπώθηκαν σε προηγούµενη συζήτηση από τον
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Πρωθυπουργό, αυτοσκοπός κάθε πολιτείας είναι η πατρίδα και
πατρίδα είναι οι πολίτες, όχι οι µηχανισµοί. Και αν οι µηχανισµοί
δεν µας κάνουν, δεν µας καλύπτουν, τους αλλάζουµε. Και επειδή
δεν µπορούµε πλέον να καταδικάζουµε τον πολίτη στην λειτουργική απροσδιοριστία του πολύπλοκου και πολυπλόκαµου συστήµατος µε την έντεχνη -βλέπε προσλήψεις- αναβλητικότητα µας,
υπάρχουν πολλά πεδία για διαξιφισµούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το να αρνούµαστε όµως την αλήθεια που εκπέµπουν
τα πράγµατα και το να αρνούµαστε τη λύση που επιβάλλει η
κοινή λογική και µάλιστα ως µια άρνηση µε δήθεν προοδευτικό
πρόσηµο αυτό ξεπερνά κάθε λόγο ύπαρξής µας στο Κοινοβούλιο.
Και µια µικρή παρατήρηση προς το ΠΑΣΟΚ, το κόµµα εξουσίας που συνέβαλε ούτως η άλλως στη σύσταση τούτου του οικοδοµήµατος που λέγεται πατρίδα τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Σεβαστή η διαφωνία, σεβαστή η άλλη πρόταση, η υιοθέτηση
όµως ύβρεων αντιγραµµένων από αυτούς που εσάς σας εξύβριζαν τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση συκοφαντιών δεν δείχνει
εντιµότητα, µήτε πολιτική πρόταση, ούτε καν θέση. Το να ετεροπροσδιορίζεστε µε αποστάσεις κατά το δοκούν από το κυβερνών
κόµµα ή από τη µείζονα είναι έκφραση αµφιθυµίας ψυχολογικής
φύσεως, µια αµφιθυµία που χαρακτηρίζει όλη τη σηµερινή, εν
τέλει, Αντιπολίτευση.
Η αµφιθυµία σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Αριστεράς αλλά και της λαϊκίστικης δεξιάς εκδηλώνεται µε λεκτικές
συµπεριφορές του τύπου «ναι, αλλά όχι», «θέλω και δεν θέλω»,
«θέλω, αλλά µάλλον δεν µπορώ». Η παρουσία ταυτόχρονων συµπεριφορών, που εναλλάσσονται και υποβόσκουν συγκρουόµενα
συναισθήµατα, παραδείγµατος χάριν, θέληση για αλλαγή θεσµικού πλαισίου και ταυτόχρονα µίσους προς τον Πρωθυπουργό
της χώρας και της Κυβέρνησης που επιδιώκουν την αλλαγή, οι
µη κατασταλαγµένες πεποιθήσεις σας οι οποίες σας οδηγούν όλους µας οδηγούν τελικά- στην αναβλητικότητα στην οποία
αναφέρθηκα και στην αδυναµία λήψης αποφάσεων ή στην ουδετερότητα, µάλλον η αµφιθυµία αυτή είναι συµπτωµατολογία βαριάς κοινωνικής και πολιτικής νόσου. Η µαγική τριάδα της
αµφιθυµίας σας εκδηλώνεται σε πολιτικό επίπεδο το «ναι, αλλά
όχι», το είδαµε εξάλλου στη συζήτηση του αµυντικού νοµοσχεδίου, το βλέπουµε και σήµερα, εκδηλώνεται επίσης σε διανοητικό
επίπεδο και σε συναισθηµατικό όταν εκφράζεται ταυτόχρονα µε
εναλλαγές συγκρουόµενα συναισθήµατα και από ό,τι διαπιστώνουµε τα βιώνετε ως συγκρουόµενα συναισθήµατα.
Πέραν, λοιπόν, αυτής της ψυχαναλυτικής ερµηνείας της στάσης σας, κυρίες και κύριοι της µείζονος και της ελάσσονος, ένα
είναι το βέβαιο, ότι υπάρχει η αλήθεια των αριθµών, την οποία
προσπερνάτε διότι αγνοείτε τον λόγο ή διότι λόγος σας και εικόνα σας είναι το ψεύδος. Είπατε την αµαρτία αρετή και τη λατρεύετε.
Μόνη λύση σε όλα για εσάς είναι οι συνεχόµενες και οι αέναες
προσλήψεις. Κάτι θα ξέρετε µάλλον και από µαζικό πελατειασµό
και εσείς και τον ονειρεύεστε παντού.
Και µια µικρή αναφορά όσον αφορά την εκµετάλλευση της περιουσίας του ΕΦΚΑ και κάθε δηµόσιας τέτοιας. Δυστυχώς, πτωχεύουµε τόσα χρόνια τώρα σε αυτά, είναι γεµάτο το πανελλήνιο
από κουφάρια αναξιοποίητα. Είναι φοβερό ότι όταν εδώ γενικά
µιλώντας µπορούµε να κατηγορούµε για ξεπούληµα τη «Μητσοτάκη Α.Ε.», από την άλλη σε τοπικό επίπεδο όλοι µας και όλοι
σας µπορούµε να µεµφόµαστε την Κυβέρνηση για τις αγκυλώσεις των µηχανισµών και γιατί δεν µπορεί να αξιοποιήσει τελικά
τη δηµόσια αναξιοποίητη περιουσία του ΕΦΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπλούχο,
ολοκληρώστε µε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Έχουµε τραγικό παράδειγµα
στην περιοχή µας ένα πανέµορφο παλατάκι στη Δράµα που καταδικάζεται στη φθορά του χρόνου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προτείνω ασµένως την ψήφιση του σχεδίου νόµου για το
οποίο συζητούµε. Είναι πρόδηλη η βελτίωση που επέτυχε τούτη
η Κυβέρνηση στα θέµατα απόδοσης συντάξεων από τον ΕΦΚΑ
και είναι έτι περαιτέρω εύλογη η προσµονή της επιτυχούς κατάληξης του προβλήµατος διά της ψήφισης του παρόντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλούµε στο Βήµα
τώρα την κ. Αντωνία Αντωνίου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Αντωνίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε κάθε νοµοσχέδιο που εισηγείται στη Βουλή η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται να µας θυµίσει την παλιά συντηρητική παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα. Οι ίδιες πελατειακές λογικές µε
διορισµούς, χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι ίδιες λογικές τοποθέτησης «γαλάζιων» ακριβοπληρωµένων στελεχών χωρίς προσόντα
σε θέσεις ευθύνης.
Η κανονικότητα στο µυαλό των Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας είναι η επιστροφή στις συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος, όταν µάλιστα οι αποτυχίες διαδέχονται η µία την άλλη
και όταν οι δηµοσκοπήσεις τούς γεµίζουν µε άγχος.
Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε πολλές φορές δεσµευτεί
ότι θα µειώσει τις εκκρεµείς συντάξεις. Αντί γι’ αυτό είδαµε να
αυξάνονται. Από τις διακόσιες χιλιάδες που ήταν το καλοκαίρι
του 2019 έφτασαν τον Σεπτέµβρη του 2021 τις διακόσιες εβδοµήντα έξι εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες εκκρεµείς κύριες και επικουρικές συντάξεις. Πλήρης αποτυχία!
Τι έρχεται να απαντήσει σήµερα στους εξαγριωµένους και εξαθλιωµένους συνταξιούχους ο Υπουργός Εργασίας; Ότι τη µαγική
λύση θα τη δώσουν οι ιδιώτες που θα προσλάβει και θα πληρώνονται µε µισθό 8.300 ευρώ τον µήνα, όσο δηλαδή και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου που παίρνει τον υψηλότερο µισθό
δηµοσίου υπαλλήλου στη χώρα, αλλά χωρίς αυτοί να έχουν και
τα αντίστοιχα προσόντα.
Τα ακριβοπληρωµένα golden boys της Νέας Δηµοκρατίας είδαµε και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν τι αποτελέσµατα
έφεραν, όπως στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ» που βούλιαξαν την
επιχείρηση και σήµερα έρχεστε να την κλείσετε.
Την ίδια στιγµή έχετε στοχοποιήσει τους έµπειρους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ως τους µοναδικούς υπεύθυνους της δικής σας
αποτυχίας, γι’ αυτό και τους εξαναγκάζετε να αποχωρούν µαζικά.
Δεν µας λέτε, όµως, γιατί το ψηφιακό κράτος στον ΕΦΚΑ προχωρά µε την ταχύτητα των Windows 98. Τη δουλειά τελικά ποιος
θα την κάνει, οι εξήντα, εβδοµήντα µετακλητοί υπάλληλοι που
έχετε ήδη προσλάβει, ή οι νέοι που σχεδιάζετε να προσλάβετε;
Ο στρατός των µετακλητών υπαλλήλων, µε τους οποίους έχετε
γεµίσει το κράτος σπάζοντας όλα τα ιστορικά ρεκόρ, τι παραπάνω θα προσφέρει πέρα από την εξυπηρέτηση της εκλογικής
σας πελατείας;
Από την άλλη, αποφασίσατε να φτιάξετε µια εταιρεία ειδικού
σκοπού για να «αξιοποιήσει» την περιουσία του ΕΦΚΑ και πάλι
µε µισθούς παχυλούς για τα «γαλάζια» στελέχη.
Ζηλέψατε το Υπερταµείο και το ΤΑΙΠΕΔ και τον τρόπο που
αυτά λειτουργούν σήµερα, ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα και θέλετε
να φτιάξετε ένα ακόµη Υπερταµείο για την περιουσία του ΕΦΚΑ.
Οι επιλογές σας δεν µας προξενούν πλέον καµία κατάπληξη.
Είναι πάντοτε της ίδιας νοοτροπίας και του ίδιου χρώµατος.
Αυτό φαίνεται και στο νέο σας δηµιούργηµα, τις λεγόµενες
«Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων». Και οι πολίτες που
παρακολουθούν τώρα αυτή τη συζήτηση έχουν µείνει άφωνοι και
αναρωτιούνται τι σχέση έχει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και ο ΕΦΚΑ µε την τροπολογία του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις ειδικές δυνάµεις
δασοπυρόσβεσης. Άσχετα των ασχέτων, περιφρονώντας τους
θεσµούς και παραβιάζοντας τους κανόνες της ορθής νοµοθέτησης. Και δεν πρόκειται για την εξαίρεση, αλλά για τον κανόνα µε
τον τρόπο που νοµοθετείτε. Σε κάθε άσχετο νοµοσχέδιο φέρνετε
και µια τροπολογία για την Πολιτική Προστασία.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Την παταγώδη αποτυχία σας στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών επιχειρείτε να τη µετατρέψετε σε ευκαιρία βολέµατος µιας εκλογικής πελατείας χωρίς
διαδικασίες ΑΣΕΠ. Αυτή είναι και η µόνη σχέση που φαίνεται να
έχει αυτή η τροπολογία µε το νοµοσχέδιο. Μιλάµε για ένα νέο
σκάνδαλο που µας θυµίζει τον κοµµατικό στρατό των αγροφυλάκων που διόρισε η κυβέρνηση Καραµανλή µετά τις πυρκαγιές
του 2007.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σήµερα ξανά στα αποκαΐδια της χώρας, κύριοι της Κυβέρνησης, µοιράζετε ρουσφέτια. Έχουν πια πέσει όλες οι µάσκες της
δήθεν σύγχρονης και µεταρρυθµιστικής Κυβέρνησής σας.
Ποια είναι η µελέτη που έχετε κάνει για το θέµα αυτό; Γιατί δεν
βρίσκετε τις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές λύσεις εντός
του υπάρχοντος οργανισµού της Πυροσβεστικής συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΜΑΚ; Γιατί δεν προχωράτε στην πρόσληψη
δυόµισι χιλιάδων περίπου ατόµων στην Πυροσβεστική πενταετούς θητείας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, εφαρµόζοντας
το άρθρο 15 του ν.3938/2011; Είναι ένα άρθρο που αφορούσε
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και το οποίο ψηφίστηκε τότε σχεδόν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής και φυσικά, από εσάς. Εσείς τον καταστρατηγείτε και τον καταργείτε
µε αυτή την τροπολογία. Από τους δυόµισι χιλιάδες σηµερινούς
εποχικούς πυροσβέστες πάρα πολλοί έχουν και απολυτήριο ειδικών δυνάµεων και πτυχίο. Το σηµαντικότερο είναι, όµως, ότι
αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει πολύτιµη εµπειρία µέσα σε
αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες τα τελευταία
χρόνια και µπορούσαν να είναι µια βασική δεξαµενή µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Γιατί δεν τους αξιοποιείτε; Γιατί
δεν θέλετε ακρόαση φορέων; Για να µην σας πουν οι πυροσβέστες ότι φτιάχνετε ένα έκτρωµα που θα λειτουργεί ως ξένο
σώµα;
Εσείς προτιµάτε να ακολουθήσετε άλλο δρόµο, τον παλιό και
παραδοσιακό, τον παλαιοκοµµατικό και τον πελατειακό, αυτόν
που γνωρίζετε καλύτερα, όταν οι κοµµατικές σας ανάγκες µπαίνουν πάνω από τις ανάγκες της χώρας. Όµως, αυτή ήταν πάντοτε η διαφορά της δικής σας παράταξης µε τη δική µας
παράταξη. Και αυτή η διαφορά έχει ιστορικά καταγραφεί και στη
διαχείριση των µεγάλων κρίσεων για τη χώρα και στο µεταρρυθµιστικό πεδίο.
Για να προλάβω, µάλιστα, τον αντίλογο ορισµένων από εσάς,
θα σας πω ότι πολλές κυβερνήσεις έκαναν πελατειακές πολιτικές, αλλά µόνο το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε ΑΣΕΠ.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να σώσετε τα προσχήµατα τώρα που
έχουν πέσει οι µάσκες της δήθεν µεταρρυθµιστικής σας Κυβέρνησης, έχετε µια ευκαιρία, να αποσύρετε αυτή την τροπολογία.
Διαφορετικά, µην αντιδράτε νευρικά κάθε φορά που καταψηφίζουµε τέτοια απαράδεκτα νοµοθετήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Αντωνίου και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Και καλούµε στο Βήµα τώρα τον κ. Καράογλου Θεόδωρο από
τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Σαντορινιός Νεκτάριος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Καράογλου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλούς πολιτική είναι η τέχνη του συγκερασµού των συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Πιστεύουν, δηλαδή, ότι οι τελικές αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε γνώµονα την πλευρά προς την οποία γέρνει η πολιτική ζυγαριά.
Πέραν, όµως, της πολιτικής των συµφερόντων, υπάρχει και η
πολιτική των αξιών, όπως αυτή που υπηρετεί διαχρονικά η παράταξή µας, η Νέα Δηµοκρατία.
Για να είναι αποτελεσµατική η πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να κλείνει τα µάτια στα προβλήµατα, δεν
πρέπει να αρκείται στη διαχείριση των καταστάσεων ούτε να
βάζει νερό στο κρασί της. Αντίθετα, πρέπει να προσφέρει λύσεις,
να προσπερνά τους εραστές της ακινησίας, να ακούει την κοινωνία και να έχει το χάρισµα να προσαρµόζεται στα «θέλω» και
τις ανάγκες των πολιτών.
Την παραπάνω αρχή υπηρετεί στο ακέραιο το νοµοσχέδιο για
τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Επιδίωξή µας είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να σέβεται και να υπηρετεί τον πολίτη, να τον εξυπηρετεί και όχι να τον βασανίζει, να γίνει πρότυπο
λειτουργίας και όχι εστία ταλαιπωρίας. Οι οργανωτικές τοµές
που δροµολογούµε µετατρέπουν ένα βραδυκίνητο δηµόσιο ορ-
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γανισµό σε µια φιλική υπηρεσία για κάθε ασφαλισµένο, για κάθε
πολίτη. Αίρουν τη γραφειοκρατία, βάζουν τέλος στις καθυστερήσεις της απονοµής συντάξεων και εκσυγχρονίζουν έναν οργανισµό στη λειτουργία του οποίου καθρεφτίζονται όλες οι
παθογένειες της στρεβλής και αντιπαραγωγικής ανάπτυξης του
δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, η πρόσληψη
διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου από τον δηµόσιο, αλλά
και τον ιδιωτικό τοµέα, η επιβράβευση της απόδοσης των εργατικών υπαλλήλων, η απλοποίηση της λειτουργίας προµηθειών
είναι ορισµένες µόνο από τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που
θα συµβάλουν καθοριστικά ώστε το σηµερινό δαιδαλώδες σύστηµα να ανταποκρίνεται εφεξής στις ανάγκες των πολιτών.
Ασκούµε, λοιπόν, κοινωνική πολιτική για τους πολλούς, γιατί
στον δικό µας αξιακό κώδικα υπεράνω όλων είναι ο πολίτης, εκείνος που ζητά εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, εκείνος που ζητά
γρήγορη λήψη αποφάσεων, εκείνος ο πολίτης που ορθά απαιτεί
από τις δηµόσιες υπηρεσίες να προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον και ταυτόχρονα το συµφέρον των ασφαλισµένων.
Όπως µου εξιστόρησε πρόσφατα φίλος που είχε την ατυχία
να µπλέξει στη Βαβέλ του ΕΦΚΑ, όσα συµβαίνουν στη συγκεκριµένη υπηρεσία δεν περιγράφονται. Μόνο αν τα ζήσεις, θα καταλάβεις, µου είπε και όταν διηγήθηκε την τραυµατική του εµπειρία
κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε.
Τα λόγια του επιβεβαίωσαν εµµέσως οι φορείς που πήραν τον
λόγο στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου κ. Κόλλιας χαρακτήρισε αναγκαίες τις αλλαγές για την αναβάθµιση του ΕΦΚΑ.
Μίλησε για δραστικές λύσεις που συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό του φορέα.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Θανάσης Εξαδάκτυλος, ο οποίος
επισήµανε πως όλοι οι υγειονοµικοί αναµένουν τη στιγµή που τα
ασφαλιστικά ταµεία θα λειτουργούν µε ταχύτητα και διαφάνεια.
Η αναγκαιότητα του εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, πρόσθεσε από την πλευρά του ο διευθυντής και νοµικός σύµβουλος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας κ. Αντώνης Μεγγούλης, ενώ
την ικανοποίησή του για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ εξέφρασε
και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας και Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννης Βουτσινάς.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές που
προωθούµε σηµατοδοτούν µία νέα εποχή στον ΕΦΚΑ. Αναλογιστείτε ότι ο συγκεκριµένος φορέας εξυπηρετεί περισσότερους
από εξίµισι εκατοµµύρια ασφαλισµένους και συγκεντρώνει µόνος
του –το τονίζω- το 48% των παραπόνων που έχουν υποβληθεί
στον Συνήγορο του Πολίτη. Άρα, λόγω και του κοινωνικού του
χαρακτήρα, η δραστική µας παρέµβαση είναι αναγκαία.
Όσον αφορά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά δεν µε εκπλήσσει. Ως κόµµα της Αριστεράς δεν γνωρίζει τη λέξη «αυτοκριτική».
Αποποιείται των ευθυνών του και επικαλείται καλές προθέσεις.
Ωστόσο, το µοντέλο που εφάρµοσε από το 2006 και στη συνέχεια, άφησε ένα χαοτικό αποτύπωµα δηµιουργώντας ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα από εκείνα που υποτίθεται ότι θα έλυνε.
Πόσο προοδευτικό, άραγε, είναι αυτού του είδους το κοινωνικό
κράτος; Πόσο προοδευτικό είναι η πολιτεία να ταλαιπωρεί τους
πολίτες της; Πόσο προοδευτικό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα
της δηµόσιας διοίκησης να επηρεάζει αρνητικά τις ζωές εξίµισι
εκατοµµυρίων ασφαλισµένων;
Θα ήθελα να πω και ορισµένες κουβέντες για τη σπέκουλα που
γίνεται γύρω από τους νέους διευθυντές που θα στελεχώσουν
το νέο ΕΦΚΑ. Η επιλογή να προσελκύσουµε έµπειρους επαγγελµατίες από τον δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, βελτιώνει
το µάνατζµεντ και κυρίως την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού. Ας είµαστε ειλικρινείς, οι ικανότητες και η εµπειρία αµείβονται ανάλογα. Κανένας ικανός και έµπειρος επαγγελµατίας
δεν θα άφηνε την καριέρα του και τις απολαβές στον ιδιωτικό
τοµέα, για να εργαστεί στο δηµόσιο χωρίς να αµειφθεί ανάλογα.
Άλλωστε, µιλάµε για θητεία τριών ετών, µε δυνατότητα µίας και
µόνο ανανέωσης και µε αυστηρή στοχοθεσία. Σε τελική ανάλυση,
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η Κυβέρνηση δεν θα κριθεί από τον µισθό που προσφέρει σε κάποιες δεκάδες στελέχη, αλλά θα αξιολογηθεί για το εάν τα άτοµα
τα οποία έχουν επιλεγεί έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, για
το αν εκπλήρωσαν την αποστολή τους. Για να µην ξεχνιόµαστε,
µάλιστα, η πρόσληψη ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις του δηµοσίου έγινε πριν από τον ΕΦΚΑ από την Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό Κτηµατολόγιο µε την ψήφιση του ν.4512/2018.
Επίσης, θέλω να κάνω µια αναφορά για την επιβράβευση των
εργατικών υπαλλήλων. Άκουσα τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για αντικοινωνικό νοµοσχέδιο. Αλήθεια,
πόσο αντικοινωνικό είναι ένα νοµοθέτηµα που θεσµοθετεί για
όλους τους υπαλλήλους τη δυνατότητα της πριµοδότησης, άρα
υψηλότερων αποδοχών, εφ’ όσον πιάνουν συγκεκριµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους στην εργασία τους;
Συνοψίζοντας, ο ΕΦΚΑ του 2022, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έχει καµµία σχέση µε τον ΕΦΚΑ του 2016. Εξυπακούεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας θα
υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο, γιατί είµαστε υπερήφανοι που µε
την ψήφο µας επιλύουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Βλέπετε, στον δικό µας κήπο δεν αφήνουµε τα αγριόχορτα να ρίξουν τη σκιά τους στα λουλούδια. Ο
νοών νοείτω.
Κλείνω µε µια συµβουλή προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την έως τώρα αντιπολιτευτική σας συµπεριφορά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα σας βλέπει την
πλάτη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Αν δεν αλλάξετε νοοτροπία, σύντοµα το κόµµα σας θα βλέπει την πλάτη
όλων των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Σαντορινιός εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το ποιος θα βλέπει την πλάτη του ελληνικού
λαού στις επόµενες εκλογές, αυτό αφήστε τον ελληνικό λαό να
αποφασίσει. Μην προδικάζετε, γιατί έτσι όπως πάτε και µε το
άγχος που έχετε το µόνο που σας λέµε είναι «Αν θέλετε, δοκιµάστε το». Ελάτε τώρα να κάνουµε εκλογές.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια.
Και θα µου πείτε «Μα, µου δίνει συγχαρητήρια;». Ναι, γιατί είσαστε συνεπής στην πολιτική σας σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Όποιο
και αν είναι το πρόβληµα, όποια κι αν είναι η ερώτηση, έχετε την
απάντηση. Ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίηση, παραβίαση των διαδικασιών προµηθειών, εξυπηρέτηση κολλητών
και φίλων και φυσικά golden boys, τα «golden boys Χατζηδάκη»,
αυτά που παίρνουν 360.000 ευρώ στη ΔΕΗ για να κερδίζει η ΔΕΗ,
αλλά να πληρώνει ο ελληνικός λαός και να πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Διότι αυτό είναι το µόνο µέληµά τους, το κέρδος της
ΔΕΗ. Δεν είναι µέληµά τους να διαµορφώσουν συνθήκες ούτως
ώστε να έχουµε χαµηλά τιµολόγια στην ενέργεια. Αυτό πληρώνουµε σήµερα. Τα «golden boys Χατζηδάκη» πληρώνει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν περιµένουµε, βέβαια, τίποτα άλλο από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν περιµένουµε τίποτα άλλο από τον σούπερ ντίλερ της
Νέας Δηµοκρατίας.
Φαίνεται ότι στην επόµενη σας τούρτα, κύριε Χατζηδάκη, θα
βάλετε και τον ΕΦΚΑ. εκτός από όλα τα άλλα που έχετε ιδιωτικοποιήσει. Με συνέπεια διαλύσατε τα εργασιακά δικαιώµατα. Με
συνέπεια διαλύσατε το συνδικαλιστικό κίνηµα. Με συνέπεια ιδιωτικοποιείτε την επικουρική ασφάλιση τώρα. Δεν σας αφήνει, φαίνεται, το Σύνταγµα για τα υπόλοιπα. Αλλά πού θα πάει; Θα το
κάνετε και αυτό και µάλιστα µε κόστος για τα δηµόσια ταµεία, το
οποίο πληρώνεται από τη δέκατη τρίτη σύνταξη που καταργήσατε. Το ένα δισεκατοµµύριο της δέκατης τρίτης σύνταξης το
δίνετε για να πληρώνουν τα δηµόσια ταµεία το κόστος της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης.
Κύριε Χατζηδάκη, οι αυξήσεις των εκκρεµών συντάξεων από
εκατόν επτά χιλιάδες που σας αφήσαµε σε τριακόσιες σαράντα
χιλιάδες που είναι τώρα δεν οφείλονται στην έλλειψη µάνατζερ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε, οι µάνατζερ δεν θα βγάλουν συντάξεις. Οι υπάλληλοι θα
βγάλουν συντάξεις, οι υπάλληλοι που διώξατε, οι νέοι επιστήµονες, οι εξακόσιοι ογδόντα τρεις νέοι επιστήµονες που διώξατε
και οι οποίοι έκαναν ακριβώς αυτό. Οφείλονται στο γεγονός ότι
έχει καταρρεύσει το πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ. Συνεχώς
συκοφαντείτε τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Φτάσατε µέχρι και
στο σηµείο να τους απαγορεύσετε να πάρουν άδεια τα Χριστούγεννα, λες και οι δέκα µέρες θα ήταν αυτές που θα έσωζαν την
πατρίδα.
Από εκεί και πέρα τι να πει κανείς; Δοκιµάσατε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Πόσες συντάξεις βγήκαν από τους ιδιώτες; Τέσσερις; Πέντε; Μετρηµένες πάντως είναι.
Και τώρα πηγαίνετε ένα βήµα παραπέρα. Εισάγετε αναξιοκρατικές ρυθµίσεις για να πάρετε golden boys, golden boys στη δηµόσια διοίκηση, golden boys στον ΕΦΚΑ, να φτιάξετε
κοµµατάρχες σε κάθε περιοχή, κοµµατάρχες που θα εξυπηρετούν τα δικά σας συµφέροντα. Και αυτοί θέλετε να είναι εκτός
ΑΣΕΠ µε φωτογραφικές διατάξεις και να πληρώνονται 8.000 την
ώρα που αρνείστε να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό προκλητικά,
λέγοντας ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την αύξηση του κατώτατου
µισθού, ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τη µείωση του ΦΠΑ. Για να
πληρώνετε τα golden boys της Νέας Δηµοκρατίας, όµως, υπάρχουν λεφτά. Αυτό λέτε στον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός.
Ταυτόχρονα εξαιρείτε και τον ΕΦΚΑ από το θεσµικό πλαίσιο
προµηθειών προκλητικότατα. Αλήθεια, έχετε διαβάσει τι γράφει
η έκθεση της Βουλής γι’ αυτά; Έχετε διαβάσει και ακόµα έχετε
αυτό το νοµοσχέδιο; Εγώ αν ήµουν στη θέση σας και είχα τέτοιες
παρατηρήσεις από την έκθεση της Βουλής για την αντισυνταγµατικότητα των ρυθµίσεων θα το είχα αποσύρει.
Δυστυχώς, όµως, τι να περιµένουµε από εσάς; Συνεχίζετε την
πρακτική της «Μητσοτάκης Α.Ε.» βιοµηχανία απευθείας αναθέσεων. Βάλατε βέβαια και στο µάτι τη δηµόσια περιουσία, την περιουσία των Ταµείων, τετρακόσια ακίνητα τα οποία
κοστολογούνται ένα δισεκατοµµύριο και προφανώς κάποια κοράκια σας έχουν ζητήσει τα φιλέτα ήδη. Ήδη, τα έχετε δώσει τα
φιλέτα. Τα έχετε τάξει τα φιλέτα και συστήνετε εταιρεία ιδιωτικού
δικαίου µε fast track διαδικασίες που θα ξεπουλήσουν αυτά τα
φιλέτα στις τιµές που θέλουν οι κολλητοί και οι φίλοι. Σας ξέρουµε. Δεν χρειάζεται να µας πείτε κάτι άλλο. Ξέρουµε πολύ
καλά πώς κάνετε τα deals, γιατί αυτό κάνετε. Είσαστε dealers και
ιδίως εσείς, κύριε Χατζηδάκη, είσαστε ο σούπερ dealer.
Και πήγατε, ευτυχώς το αποσύρετε, να υφαρπάξετε και τα
αποθεµατικά του ειδικού λογαριασµού οικογενειακών επιδοµάτων των ναυτικών, τα λεφτά που πλήρωσαν οι ίδιοι οι ναυτικοί, οι
ίδιοι οι ναυτικοί που θαλασσοδέρνονται για να έχουν ένα εισόδηµα οι οικογένειές τους. Αυτά τα λεφτά πήγατε να τα πάτε στο
ΝΑΤ και φυσικά το αποσύρατε µετά από τις έντονες αντιδράσεις
των ναυτεργατικών σωµατείων και είπατε ότι θα κάνετε διαβούλευση. Καµµία διαβούλευση. Αυτά τα λεφτά ανήκουν στους ναυτικούς και δεν θα τα δώσετε πουθενά. Από εκεί και πέρα τέτοιες
µεθοδεύσεις να ξέρετε ότι θα µας βρουν απέναντι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλω να σας κάνω µία παρατήρηση. Δεν διαφωνούµε στο υπόλοιπο της τροπολογίας, ωστόσο δείτε το αυτό, δεν υπάρχει υποδιοικητής στο ΝΑΤ, που σηµαίνει ότι αν υπάρχει κώλυµα του
διοικητή και µάλιστα µακροχρόνιο κώλυµα ποιος θα τον αναπληροί στα διοικητικά συµβούλια; Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσµευόµαστε ότι αυτά τα νοµοσχέδια, αυτοί οι νόµοι, θα καταργηθούν την επόµενη µέρα. Δεσµευόµαστε σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό ΕΦΚΑ στην υπηρεσία
του πολίτη και όχι των κολλητών και των φίλων. Θα συνεχίσουµε
να αγωνιζόµαστε δίπλα στους εργαζόµενους, δίπλα στους ασφαλισµένους για την κατοχύρωση ενός ισχυρού, σύγχρονου, αποτελεσµατικού δηµόσιου διανεµητικού συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης.
Η µόνη λύση είναι να φύγετε για να σωθούν οι πολίτες. Η µόνη
λύση είναι να φύγετε για να σωθούν οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι. Καµµία άλλη λύση δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ πάλι έχει ο κ. Θραψανιώτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η
Κυβέρνηση µετά και την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης προχωρά στην τρίτη πράξη ολοκλήρωσης µιας αντικοινωνικής πολιτικής σε βάρος των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων
και των συνταξιούχων.
Είναι ένα νοµοσχέδιο αντικοινωνικό ενάντια στα δηµόσια συµφέροντα, ένα νοµοσχέδιο που θα έπρεπε, ήδη, να έχει αποσυρθεί. Μετά τον αντεργατικό νόµο και την ιδιωτική επικουρική
ασφάλιση στην οποία κάνατε δώρο 1 δισεκατοµµύριο τη δέκατη
τρίτη έρχεστε σήµερα να παραδώσει τον ΕΦΚΑ και την περιουσία
του στους ιδιώτες.
Πιστοί στις εµµονές σας ως Κυβέρνηση και στο δόγµα οι πολλοί να υπηρετούν ή να δουλεύουν για τους λίγους µου έρχεται
στο νου µια ρήση που λέµε στην Κρήτη: «Μικροί-µεγάλοι κάθονται, τρέχα µικρέ στα βούγια και αν τύχει και καµµιά µπουκιά,
φάτην εσύ µεγάλε», περιγράφοντας έτσι παραστατικά τις ανισότητες, τις διακρίσεις και τις αδικίες. Αυτό επιβεβαιώνεται µε την
µέχρι σήµερα πολιτική σας, αλλά και τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνετε µε την αύξηση του αφορολόγητου για γονικές
παροχές και δωρεές µέχρι τις 800.000, την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου µέχρι 400.000 από 250.000 που ήταν.
Ποιοι ωφελούνται και κυρίως, ποιοι ζηµιώνονται µε αυτήν την
πολιτική είναι φανερό. Ποιοι θα συνεισφέρουν µε αυτόν τον
τρόπο στον κρατικό προϋπολογισµό αν όχι εκείνοι που έχουν τη
δυνατότητα; Ο σεβασµός για το δηµόσιο χρήµα αποτελεί για
εσάς έννοια άγνωστη. Οι απευθείας αναθέσεις και µε αδιαφανείς
κατά το πλείστον διαδικασίες στο διάστηµα της κρίσης ξεπερνούν τα 5 δισεκατοµµύρια, ενώ η οικονοµική κρίση και η ακρίβεια
οδηγεί σε αδιέξοδα και ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Θα έρθω τώρα σε ορισµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, παρ’
όλο που η εισηγήτρια τοποθετήθηκε αναλυτικά. Οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του e-ΕΦΚΑ δύνανται να επιλέγονται µε
τριετή θητεία όχι µόνο από το δηµόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό
τοµέα όχι µε την ευθύνη του ΑΣΕΠ, αλλά µε τη συνεργασία του
ΑΣΕΠ παρακάµπτοντας έτσι την ουσιαστική συµβολή του ΑΣΕΠ.
Αγνοείτε και απαξιώνετε ταυτόχρονα τους αποφοίτους της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Οι αµοιβές δε των ιδιωτών θα υπερβαίνουν τους 8.000, για την ακρίβεια 8.146 συν τα bonus, κάτι που
αποτελεί παραλογισµό για την κοινή λογική, πρόκληση ταυτόχρονα τη στιγµή που µόλις 2% αύξηση δώσατε στον κατώτατο
µισθό, γιατί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για τους εργαζόµενους,
όπως ισχυρίζεστε. Το άρθρο αυτό αποτελεί προποµπό για την
ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και άλλων δηµόσιων αγαθών.
Ο κύριος Υπουργός στις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης για τα
προσόντα και τις φωτογραφικές διατάξεις για πρόσληψη ηµετέρων αντέτεινε πως αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα που ορίζουν οι νόµοι. Για ποιους νόµους, όµως, µιλάτε;
Αυτούς που κόβετε και ράβετε στα µέτρα σας;
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θέλετε να σας πιστέψουµε, να σας
πιστέψει ο ελληνικός λαός όταν ο κ. Μητσοτάκης την µια µέρα
ορκιζόταν ότι δεν θα αλλάξει ο νόµος και την εποµένη τον άλλαξε; Και αναφέροµαι σε εκείνον τον νόµο που προσαρµόστηκε
στα προσόντα του εκλεκτού του για να τοποθετηθεί επικεφαλής
στη ΕΥΠ.
Θέλετε να σας πιστέψουν οι πολίτες όταν η Υπουργός Παιδείας, κυρία Κεραµέως, διαρρήγνυε τα ιµάτιά της ότι είναι ανεπίτρεπτο να εισάγονται στα πανεπιστήµια µε λευκή κόλλα ή οι
αριστούχοι, αλλά µε χαµηλούς βαθµούς στα ειδικά µαθήµατα,
ενώ µπορούν µια χαρά να γράφονται στα κολλέγια χωρίς κανένα
προαπαιτούµενο αρκεί να έχουν την οικονοµική δυνατότητα;
Θέλετε να σας πιστέψουµε ότι νοιάζεστε τάχα µου για τους
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νέους και ιδιαίτερα τους ξενιτεµένους, όταν δεν ανανεώσατε τη
σύµβασή τους στον ΕΦΚΑ, τη στιγµή που κατά γενική οµολογία
είχαν αποκτήσει εµπειρία για την απονοµή των συντάξεων και
εξέδιδαν µάλιστα είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις τον µήνα;
Καθιερώνετε πριµ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους που
πιάνουν τους στόχους. Αλήθεια, γιατί δεν έχετε πληρώσει σε
όλους τους υπαλλήλους το πριµ παραγωγικότητας;
Αναφέρθηκε πως οι συντάξεις έχουν αυξηθεί το 2021, σε
σχέση µε το 2019 και το 2020, παρ’ όλο που έχουν αποχωρήσει
πάνω από χίλιοι τριακόσιοι υπάλληλοι. Δύο πράγµατα µπορεί να
συµβαίνουν: Ή οι υπάλληλοι δεν είναι τεµπέληδες, όπως ισχυρίζεστε, ή οι συντάξεις είναι παραπάνω από αυτές που λέτε ότι
έχουν εκδοθεί και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σας παραδώσαµε εκατόν επτά χιλιάδες και έχουν φτάσει στις τριακόσιες σαράντα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική ενηµερότητα, µε το
άρθρο 21 δίνεται µία λύση. Όµως, τι θα γίνει µε ασφαλισµένους,
οι οποίοι διετέλεσαν µέλη διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων και επωµίζονται ευθύνες που δεν µπορούν να πάρουν και
δεν µπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενηµερότητα;
Θα σας διαβάσω µια επιστολή ενός συµπολίτη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Πρόνοιας Κρήτης από τον Μάρτιο
του 2016 µέχρι τον Αύγουστο του 2018. Στην επιστολή αναφέρει,
µεταξύ άλλων: «Με έβαλαν να πληρώσω τέλη 38,56 ευρώ στο
ΙΚΑ που όµως δεν ήταν δική µου ευθύνη. Με έβαλαν λοιπόν να
πληρώσω τελικά 262 ευρώ στα κεντρικά ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ στο Ηράκλειο γιατί ήταν –λέει- σε κάποιο σύνολο. Με έβαλαν ακόµη να
πληρώσω 1.027 ευρώ στις 18-1-2022 που αντιστοιχούν σε τέσσερις δόσεις από οφειλές που ανακάλυψαν µετά τριάντα χρόνια.
Αφού πλήρωσα λοιπόν όλα αυτά, µου είπαν δεν µπορούµε να
σου δώσουµε ασφαλιστική ενηµερότητα γιατί το σύστηµα αν και
δείχνει ότι δεν οφείλεις τίποτα σήµερα, δεν µας επιτρέπει και
τρέχα γύρευε που λέει ο λόγος.
Καταθέτω την επιστολή στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, επιµένουµε ότι οι πολιτικές οι δικές µας θα
πρέπει να είναι, είναι και θα είναι σε αντίθετη κατεύθυνση µε τις
δικές σας. Οι πολιτικές οι δικές µας θα σέβονται τη δηµοκρατία
την ελευθερία και θα αντιµετωπίζουν τους πολίτες στη βάση της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, µε τη δέσµευση να το
καταργήσουµε όταν γίνουµε κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Καρασµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ερασιτεχνικός τρόπος µε τον
οποίο οδηγήθηκαν το 2016 σε ενοποίηση τα ασφαλιστικά ταµεία
όχι µόνον δεν έλυσε αδυναµίες και παθογένειες δεκαετιών, αλλά
αντιθέτως επιδείνωσε τα υφιστάµενα προβλήµατα και την ταλαιπωρία των πολιτών. Ήταν απόρροια της προχειρότητας, του
κακού σχεδιασµού και των συνακόλουθων δυσλειτουργιών, που
αναπότρεπτα οδήγησαν στην απαράδεκτη µεγάλη καθυστέρηση
απονοµής των συντάξεων µέχρι και τρία-τέσσερα χρόνια και στη
δικαιολογηµένη οργή και αγανάκτηση των ασφαλισµένων.
Από την πρώτη στιγµή, η Κυβέρνησή µας κίνησε όλες τις διαδικασίες, ώστε ο e-ΕΦΚΑ να µπορέσει το συντοµότερο δυνατόν
να ανταποκριθεί στην κύρια αποστολή του, δηλαδή στην έγκαιρη
απόδοση των συντάξεων, να σταµατήσουµε να ακούµε καθηµερινά ιστορίες απίστευτης ταλαιπωρίας, όπως τη µεγάλη καθυστέρηση όλων των συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, των συντάξεων του ΟΓΑ, των διεθνών σχέσεων, τα µεγάλα παράπονα από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης για τις
συντάξεις αναπηρίας του ΟΓΑ, καθώς επίσης και για την απόδοση των κληρονοµικών συντάξεων ΟΓΑ στους δικαιούχους και
τα λοιπά.
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Όµως, οφείλω να πω ότι τον τελευταίο χρόνο έγιναν σηµαντικά
βήµατα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είναι χαρακτηριστικό –θα το επαναλάβω κι εγώ- ότι το 2021
υπήρξε χρονιά ρεκόρ στην έκδοση νέων συντάξεων, που έφτασαν τις διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες χρησιµοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και µάνατζµεντ.
Και σήµερα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που είναι πραγµατικά µια ριζοσπαστική τοµή, καθιστά τον οργανισµό πιο φιλικό
και κυρίως πιο αποτελεσµατικό για τους ασφαλισµένους.
Έτσι, το άρθρο 3 προβλέπει την πρόσληψη γενικών διευθυντών και διευθυντών µε αξιοκρατικά κριτήρια, µε απολύτως διαφανείς διαδικασίες και µε τη σύµπραξη του ΑΣΕΠ. Στη
διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν ικανά στελέχη από τον δηµόσιο τοµέα, γιατί όχι και από τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης,
αλλά και από τον ΕΦΚΑ που έχει στελέχη ικανά και αποτελεσµατικά µε εξειδικευµένη εµπειρία, καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Και επειδή συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν
δείχνουν και µεγάλη συµπάθεια προς τον ιδιωτικό τοµέα, να θυµίσω το περίφηµο κινεζικό δόγµα του Ντενγκ Ξσιάο Πινγκ
«άσπρη γάτα µαύρη γάτα δεν έχει σηµασία, αρκεί να πιάνει τα
ποντίκια». Συνεπώς, το ζητούµενο και από αυτή τη ρύθµιση δεν
είναι το χρώµα, δηλαδή η προέλευση των στελεχών που θα
προσληφθούν, αλλά η αποτελεσµατικότητά τους στη δουλειά.
Τους συνταξιούχους δεν τους νοιάζει αν τη σύνταξή τους θα τη
βγάλει ιδιώτης, αλλά να πάρουν τη σύνταξή τους όσο γίνεται πιο
γρήγορα.
Επιπλέον, το νοµοσχέδιο θεσπίζει σύστηµα επιβράβευσης παραγωγικότητας των υπαλλήλων όταν βγάζουν περισσότερες συντάξεις ή όταν εξυπηρετούν περισσότερους πολίτες.
Σε αυτό το σηµείο οφείλω να επισηµάνω ότι υπάρχουν στελέχη
που όλο αυτό το διάστηµα έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και στη διεκπεραίωση των
συντάξεων και µάλιστα έχουν ξεπεράσει δύο φορές τον στόχο
που έχει θέσει η διοίκηση, όπως παραδείγµατος χάριν –το παρακολουθώ από κοντά- αυτό που γίνεται στα καταστήµατα Γιαννιτσών και Έδεσσας, που απονέµουν συντάξεις όλων των ταµείων
και όλων των κατηγοριών και που επίσης έχει όλα τα τµήµατα,
µε τιτάνια προσπάθεια του προσωπικού λόγω υποστελέχωσης.
Γι’ αυτό παρακαλώ µε τις προσλήψεις που θα γίνουν, να τοποθετηθούν άµεσα στελέχη στην Έδεσσα.
Προς το συµφέρον του πολίτη και των εργαζοµένων θα είναι
και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, µε αυξηµένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσία, που µένει τελείως αναξιοποίητη επί δεκαετίες, µε αποτέλεσµα την απώλεια πόρων για
το ασφαλιστικό σύστηµα.
Αυτό άλλωστε είναι και το µήνυµα του Πρωθυπουργού, να γίνουν όλες οι αναγκαίες διαρθρωτικές και µεταρρυθµιστικές
τοµές που απαιτούνται, να προχωρήσουν αποφασιστικά και αταλάντευτα στην αξιοποίηση της χειµάζουσας δηµόσιας περιουσίας, µε διαδικασίες κρυστάλλινες και διαφανείς και φυσικά στον
πλήρη εκσυγχρονισµό και λειτουργία του κράτους στη βάση των
νέων, τεράστιων δυνατοτήτων της καλπάζουσας τεχνολογίας.
Θεωρώ πολύ ανθρωπιστική τη ρύθµιση για επιπλέον δέκα µέρες
άδεια µετ’ αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια νοσήµατα.
Και σε αυτό το σηµείο θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω την κουβέντα που κάναµε, την τροπολογία που σας έχω
δώσει, για τα προβλήµατα και τις αδικίες που έχει δηµιουργήσει
στο συνταξιοδοτικό ο ν.4336/2015 στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα που έχουν τη φροντίδα γονέων, συζύγων, αδελφών,
παιδιών µε βαριές αναπηρίες.
Περιµένουµε λοιπόν το πόρισµα της επιτροπής που έχετε συγκροτήσει για να δοθεί λύση, να ισχύσουν δηλαδή όλα αυτά που
ισχύουν στο δηµόσιο τοµέα. Θα είναι µία στοιχειώδης πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, ισονοµίας και δικαιοσύνης.
Για ακόµη µια φορά θα προτείνω στον κύριο Υπουργό να διευκολύνει τους συµπατριώτες µας εµπόρους, επαγγελµατίες,
αγρότες που µπορεί να έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης,
αλλά δεν µπορούν να την πάρουν λόγω της οικονοµικής κρίσης
και της πανδηµίας και χρωστούν εισφορές µεγαλύτερες από
αυτό που ορίζει το όριο των οφειλών το νοµοθετικό πλαίσιο. Για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους αγρότες τα έξι χιλιάρικα της οφειλής να γίνουν δέκα και για
τους επαγγελµατίες εµπόρους τα είκοσι να γίνουν τριάντα χιλιάδες.
Θα βοηθήσουµε έτσι πολλούς συνανθρώπους µας που έχουν
πρόβληµα επιβίωσης χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό κόστος. Άλλωστε έχει γίνει στο παρελθόν µε τον ν.4331/2014 και µε το
άρθρο 38, όπου δόθηκε η δυνατότητα σε εµπόρους και επαγγελµατίες που χρωστούσαν µέχρι 50.000 ευρώ ασφαλιστικών εισφορών να πάρουν σύνταξη. Και µάλιστα η καταβολή της σύνταξης
έγινε σε δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της αίτησης, για να
συµψηφιστεί ένα σηµαντικό µέρος των χρωστούµενων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή αυτών που έχουν
λεχθεί όλες αυτές τις µέρες για τον Κωστή Χατζηδάκη, θα πω ότι
ένας εκ των Υπουργών που δίνουν λύσεις σε προβλήµατα που
έχουν δηµιουργήσει άλλοι όπως, παραδείγµατος χάριν, ως
Υπουργός Περιβάλλοντος ενεργοποίησε το µέτρο 8 των 226 εκατοµµυρίων, που επί τεσσεράµισι χρόνια λίµναζαν στα ταµεία των
Βρυξελλών, αν και αφορούσαν σε δράσεις για τη βελτίωση της
βιωσιµότητας και της προστασίας των δασών µας, κοινοτικά κονδύλια που αν είχαν ενεργοποιηθεί έγκαιρα, οι τραγικές συνέπειες
από τις πυρκαγιές στην Αθήνα και στην Εύβοια πιθανότατα θα
είχαν αποτραπεί ή ελαχιστοποιηθεί.
Από αυτό το Βήµα έχω κάνει αναλυτική αναφορά, παρουσίασα
στοιχεία και είναι µία απάντηση σε αυτά που ειπώθηκαν το πρωί
για την τροπολογία για τους πυροσβέστες.
Επίσης, έδωσε σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικής γης τη λύση
για τα χωράφια τους που χαρακτηρίστηκαν δασικές εκτάσεις µε
τον ν.4389/2016, όπως ακόµη αποκατέστησε κραυγαλέες αδικίες
σε βάρος δασικών συνεταιρισµών και υλοτόµων από το νοµοθετικό πλαίσιο της προηγούµενης κυβέρνησης.
Ακόµα, µείωσε ο «ανάλγητος» Χατζηδάκης από εκατό σε πενήντα τα ένσηµα για να πάρουν το επίδοµα ανεργίας χιλιάδες
εποχικά εργαζόµενοι, ενώ επίσης µε τροπολογία που κατέθεσε
χθες διευρύνει την εποχικότητα, ειδικά για το 2021, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότεροι εργαζόµενοι.
Επίσης, µε την τροπολογία που κατέθεσε διευρύνει τη δυνατότητα για έναν χρόνο σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, παρατείνει τη σύµβαση
των επικουρικών γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Εν κατακλείδι, το νοµοσχέδιο µε τις καινοτόµες διατάξεις του
εκσυγχρονίζει τον ΕΦΚΑ και το σύστηµα συνταξιοδότησης, εξυπηρετώντας αποτελεσµατικά και γρήγορα ασφαλισµένους και
συνταξιούχους και, φυσικά, ένας νόµος θα κριθεί από το αποτέλεσµά του. Αναµφισβήτητα, τον υπερψηφίζω.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Σκούφα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κύριε Υπουργέ, θα µείνετε στην πολιτική ιστορία της χώρας, όχι µόνο ως ο Υπουργός των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και ως ο Υπουργός που διορίζει παντελώς
αποτυχηµένες διοικήσεις σε πρώην δηµόσιους οργανισµούς.
Θέλω να ξεκινήσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, την
οµιλία µου µε ένα τραγικό γεγονός που αποτελεί κόλαφο για το
σύνολο της πλειοψηφίας της χώρας και ακριβώς έγκειται στον
διορισµό νέας διοίκησης από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το καλοκαίρι του 2019, πριν ιδιωτικοποιήσει πλήρως την
πρώην Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
Διαβάσαµε χτες και µείναµε εµβρόντητοι για το γεγονός ότι
συνάφθηκαν µέσα στο 2021 από τη ΔΕΗ δάνεια ύψους 1,6 δισεκατοµµυρίου ευρώ συνδεδεµένα κατ’ αποκλειστικότητα µε
ρήτρα για «πράσινη» µετάβαση -κύριε Υπουργέ, δυσφηµήσατε
ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αυτή σας την
πράξη και µε αυτή τη διοίκηση την «πράσινη µετάβαση»- πράγµα
που σηµαίνει ότι η πρώην Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
εξαρτήθηκε και σε τεράστιο βαθµό από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν από το φυσικό
αέριο και κλείνοντας τις λιγνιτικές µονάδες.
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Τότε πανηγυρίζατε γι’ αυτό το δάνειο. Τώρα, όµως, που τετραπλασιάστηκε η τιµή του φυσικού αερίου και οι καταναλωτές,
ακόµη κι εµείς, έµποροι, µαγαζάτορες, επιχειρηµατίες, σπίτια,
νοικοκυριά πληρώνουν διπλάσιους και τριπλάσιους λογαριασµούς ρεύµατος ακριβώς λόγω της ρήτρας αναπροσαρµογής
πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα έξοδα τα δυσβάσταχτα για τους
πολίτες;
Διαβάζουµε επίσης ότι τρέχουν για να κάνουν διακανονισµούς
σαν τους διακανονισµούς που έκαναν στα ασφαλιστικά ταµεία
και δεν µπορούν να αποπληρώσουν και χάνουν τις πενιχρές
τριάντα έξι µε εβδοµήντα δύο δόσεις.
Θέλω να πω κάποια πολύ βασικά πράγµατα, ως άνεργη φιλόλογος, από τις είκοσι χιλιάδες που δώσαµε στον τελευταίο γραπτό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες
νέους επιστήµονες, όχι µόνο καθηγητικών σχολών.
Κύριε Υπουργέ, εάν διάβαζα -γιατί δεν ήσασταν στην Αίθουσα
όταν µιλούσαν οι φορείς- από τα Πρακτικά αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Επιστηµόνων και αυτά που είπε ο Πρόεδρος των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης,
πραγµατικά θα είχα παραιτηθεί. Πραγµατικά θα είχα παραιτηθεί!
Τι κάνετε, λοιπόν, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελεί,
όχι εκσυγχρονισµό, αλλά άλωση του ΕΦΚΑ από τα γαλάζια golden
boys and girls; Τι κάνετε; «Ξηρίζετε» τους υπάρχοντες γενικούς
διευθυντές και διευθυντές και διευθύντριες του ΕΦΚΑ από τις θέσεις τους αντισυνταγµατικά. Αυτό δεν είδα να το αντέκρουσε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στην πρότασή µας για την
αντισυνταγµατικότητα. Τους καθαιρείτε από τις θέσεις τους χωρίς
να έχουν πέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωµα και βάζετε από
το «παράθυρο» «αλεξιπτωτιστές», τα δικά σας golden boys and
girls, από το δικό σας µητρώο στελεχών, των γαλάζιων στελεχών.
Τους διορίζετε γενικούς διευθυντές και διευθυντές στα τοπικά
υποκαταστήµατα και, όπως σας ανέφερε και η εισηγήτρια µας,
στα τοπικά υποκαταστήµατα ξέρουµε όλοι πολύ καλά τι πανηγυράκι µπορεί να στηθεί µε διορισµένο από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας διευθυντή υποκαταστήµατος, τόσο όσον
αφορά το ποια σύνταξη θα βγει πρώτη, και όσον αφορά στους
ελέγχους στα καταστήµατα για τον αριθµό των εργαζοµένων.
Τι προσόντα ζητάει το κατάπτυστο γι’ αυτόν και µόνο τον λόγο
νοµοσχέδιο; Ένα πτυχίο, κυρίες και κύριοι, και ένα lower, τη
στιγµή που ήδη τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη σε όλη τη
δηµόσια διοίκηση έχουν µεταπτυχιακά, έχουν Proficiency, έχουν
σεµινάρια, έχουν εκπαιδεύσεις, έχουν µετεκπαιδεύσεις. Ένα πτυχίο και ένα lower!
Ιδιώτες, κύριε Χατζηδάκη, τη στιγµή που, όπως σας είπε η κ.
Γεροβασίλη, επί µνηµονίων µας τα ζητούσε η τρόικα και τα απέφυγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Ιδιώτες από το «παράθυρο», παρακάµπτοντας τις διαδικασίες ΑΣΕΠ;
Και ποιος θα επιλέγει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτούς τους ιδιώτες γενικούς διευθυντές και διευθυντές; Τριµελής
επιτροπή της οποίας τα µέλη, τα δύο τρίτα, θα διορίζονται από
τον ίδιο τον Υπουργό και θα έχουν και συνέντευξη. Εξαιρετικά,
κύριε Υπουργέ, γι’ αυτούς τους νέους διευθυντές και διευθυντές,
διακόσιους πενήντα έξι στον αριθµό σε όλη την Ελλάδα. Με τι
µισθούς;
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε βαλθεί να εντείνετε τις ακροδεξιές
φωνές στην χώρα, οι οποίες εντείνουν το κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης αποδόµησης του πολιτικού συστήµατος; Επιτρέψτε
µου. Έχετε τον Θεό σας όταν βάζετε τους διοικητές, τους γενικούς διευθυντές, τον επικεφαλής των εσωτερικών υποθέσεων,
αυτή τη στιγµή που ο κόσµος βογκά, να παίρνουν 8.134 τον µήνα
και οι σαράντα µετακλητοί στην εταιρεία αξιοποίησης του ΕΦΚΑ
4.631, µε προσόντα –επαναλαµβάνω- πτυχίο και lower;
Μας λέτε ότι τα κάνετε αυτά για να εκσυγχρονίσετε τον ΕΦΚΑ
και για να βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις, οι οποίες επί των
ηµερών σας τριπλασιάστηκαν από τα τρία χρόνια µνηµονιακής
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και έναν χρόνο απελευθέρωση από το
µνηµόνιο. Τριακόσιες σαράντα χιλιάδες αιτήσεις εκκρεµείς.
Έχετε κάνει ήδη κάτι, κύριε Υπουργέ, για να ανανεώσετε τις
ήδη ληγµένες συµβάσεις των επτακοσίων σχεδόν νέων πτυχιούχων, που τα παιδιά µας βγαίνουν στο εξωτερικό µε τα πτυχία και
µεταπτυχιακά τους;
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Έχετε κάνει κάτι για να προσλάβετε αυτούς τους επτακόσιους
νέους επιστήµονες που δούλευαν µε 1000 ευρώ µισθό δώδεκα
µήνες, συν εξάµηνη παράταση επί ΣΥΡΙΖΑ και βοηθούσαν στη
µηχανογράφηση των παλιών δελτίων ενσήµων που στοιβάζονται
ακόµη κάτω στα υπόγεια του ΕΦΚΑ;
Θα κάνετε κάτι για να προσλάβετε τους τετρακόσιους εξειδικευµένους δικαιούχους του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης; Θα κάνετε κάτι επιτέλους
για να αναπληρώσετε το 40% των συνταξιοδοτηµένων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Επί των ηµερών σας έφυγαν, συνταξιοδοτήθηκαν
χίλιοι υπάλληλοι από τις δυόµισι χιλιάδες και δεν έχετε προχωρήσει σε καµµία µόνιµη πρόσληψη.
Θα κάνετε κάτι ή θα φέρετε τα golden boys and girls απλά για
να παίρνουν τα µισθά τους. Οι διευθυντές θα βγάλουν τις συντάξεις που εκκρεµούν; Οι διευθυντές θα µηχανογραφήσουν; Οι
διευθυντές θα στήσουν τα συστήµατα διαλειτουργικότητας του
ΕΦΚΑ; Οι διευθυντές θα αγοράσουν υπολογιστές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Μας είπαν οι υπάλληλοι ότι χρησιµοποιούν ένα υπολογιστή µέσα στα πρακτικά, γιατί ένας µόνο τυχαίνει σε υποκατάστηµα να είναι συνδεδεµένος µε το ίντερνετ
και κάθε υπάλληλος έχει χαρτάκι µε σειρά προτεραιότητας για
να χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή και το διαδίκτυο! Για όνοµα
του Θεού!
Αποδείχθηκε ότι είναι παντελώς αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο. Αποδείχτηκε το γεγονός µη διορίζοντας στο Διοικητικό Συµβούλιο τους εκπροσώπους των ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ σε
αυτή τη νέα εταιρεία που πάτε να στήσετε, κύριε Υπουργέ, όσο
και να έχει τώρα µόνο µία µετοχή και να είναι µονοπρόσωπη Α.Ε.
και να είναι το µόνο πρόσωπο ο ΕΦΚΑ. Τίποτε δεν µας διασφαλίζει. Ίσα-ίσα, οι µέρες και τα έργα σας όσο ήσασταν Υπουργός
στις διάφορες κυβερνήσεις µας επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Θα
αλώσετε και την τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ αξίας 1
δισεκατοµµυρίου.
Γι’ αυτό τον λόγο πιστεύουµε ότι στις επερχόµενες εκλογές ο
λαός θα µιλήσει και δεν θα σας αφήσει να αποπερατώσετε το
συνολικά θεάρεστο επιτελικό έργο σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Kι εγώ ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Σας παρακαλώ πολύ να προσπαθείτε να κρατήσετε τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνολο των
πολιτών της χώρας µας εργάζεται σε διάφορους τοµείς, άλλοι
είναι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, άλλοι του δηµοσίου τοµέα,
άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, άλλοι επιχειρηµατίες. Το
σύνολο, όµως, των πολιτών όταν συµπληρώσει το όριο ηλικίας
θα διεκδικήσει τη σύνταξή του και οφείλουµε σε ένα κράτος µε
πρόγραµµα σε ένα κράτος δικαίου να οργανώσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνταξιοδότηση των πολιτών της
χώρας µας.
Δεν αµφισβητεί κανένας ότι τα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν
δυσλειτουργίες που όχι απλώς ήταν δυσάρεστες, αλλά κάποιες
φορές ήταν και τραγικές. Έχουµε περιπτώσεις από το 2017 και
2018 που η µακροχρόνια καθυστέρηση της σύνταξης είχε τα
εξής αποτελέσµατα. Όταν κάποιος συµπλήρωνε το όριο ηλικίας
για να ζητήσει παράταση ή αν δεν συµπλήρωνε και του χρειαζόταν ένας χρόνος ακόµη, όπως στον ΟΓΑ τα δεκαπέντε χρόνια,
έπρεπε να ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί, να του απαντήσει ως φορέας ότι αυτό δεν είναι εφικτό και να ζητήσει συµπληρωµατικά
έναν χρόνο. Όταν, όµως, αυτό καθυστερούσε δύο και τρία χρόνια και έπαιρνε την απάντηση, τότε δεν µπορούσε να κάνει χρήση
της παράτασης και κάποιες φορές ήταν αδύνατον να συνταξιοδοτηθεί.
Δεν έχανε, λοιπόν, τα αναδροµικά του, αλλά έχανε δια βίου τη
σύνταξή του. Κι αυτό, όπως είπα και πριν, δεν ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, αλλά είναι ένα τραγικό γεγονός που έχουµε ευθύνες όλοι µας και γι’ αυτό θα πρέπει να οργανώσουµε µε τον

7920

καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποφευχθούν τέτοια φαινόµενα.
Παραλάβαµε ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς συντάξεις και όσο
αυτό το νούµερο προστίθεται στις υπάρχουσες, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγµατα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό
και ήδη είχαµε θεαµατικά αποτελέσµατα. Ήδη το 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες συντάξεις, το 2020 εκδόθηκαν
εκατόν εξήντα χιλιάδες συντάξεις, το 2021 εκδόθηκαν διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις.
Ωστόσο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν προβλήµατα. Οι πολίτες µας βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, παρ’ ό,τι µε την ηλεκτρονική διεκδίκηση της σύνταξης δίνονταν προκαταβολή και
µπορούσαν να λειτουργήσουν το πρώτο διάστηµα µέχρι να εκδοθεί η σύνταξη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όσα µέτρα ελήφθησαν
φάνηκε ότι χρειαζόταν κι άλλα και µια υπεύθυνη Κυβέρνηση και
ένα υπεύθυνο Υπουργείο οφείλει να λάβει τα µέτρα του.
Σαν αντιπρόταση ακούστηκε ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες προσλήψεις. Αυτές οι διαδικασίες λύνονται µε νούµερα
και µε µαθηµατικά και όχι µε θεωρίες. Οι συντάξεις που εκκρεµούσαν αν διαιρεθούν µε τους υπάρχοντες υπαλλήλους θα
έπρεπε οι καινούργιες προσλήψεις να είναι τρεις φορές περισσότερες. Έπρεπε, δηλαδή, να προσλάβουµε τόσους υπαλλήλους για ένα-δύο χρόνια για να επιλύσουµε τις εκκρεµείς
συντάξεις και στη συνέχεια να παραµείνουν στο δηµόσιο.
Σίγουρα οι προσλήψεις στο δηµόσιο είναι κάτι θετικό. Καταπολεµά την ανεργία και ανάλογα µε τις ανάγκες έχει προγραµµατιστεί. Αυτό, όµως, που έχει προταθεί έχει λογική και δίκαιο;
Έχει προοπτική και έχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο; Χρειαζόταν κάτι διαφορετικό µία καλύτερη οργάνωση και ήδη µπήκαν
τα θεµέλια γι’ αυτήν.
Κατ’ αρχάς, θα υπάρχει µία επιβράβευση των εργαζοµένων εάν
επιτύχουν τους στόχους. Γιατί δεν µπορούµε να τα ισοπεδώνουµε
όλα κι εδώ χρειάζεται και θυσία και υπερβάλλοντας ζήλος. Και
αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αµειφθούν. Από την άλλη, πρέπει
να οργανωθούν καλύτερα οι επιµέρους διοικήσεις µε γενικούς διευθυντές και διευθυντές, αξιοποιώντας το έµπειρο δυναµικό που
βρίσκεται στην αγορά κι έχει εµπειρία από παράλληλες δράσεις
που είχαν επιτυχία, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι υπάλληλοι
οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία, οι οποίοι επίσης πρέπει να
αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό είναι ένα θετικό βήµα και βέβαια δεν θα πρέπει να
µπούµε σε µεµψιµοιρίες και σχόλια τα οποία το µόνο που κάνουν
είναι να εµποδίζουν την επίλυση αυτού του µεγάλου προβλήµατος. Γιατί αν δεν γίνουν αυτά τα βήµατα, τι πρέπει να γίνει; Να
παραµείνει η κατάσταση ως έχει και ως εκ τούτου, λοιπόν, να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και όπως προανέφερα όχι µόνο να καθυστερούν, αλλά να παθαίνουν και πολύ περισσότερες ζηµιές.
Και βέβαια, ένα άλλο σηµαντικό κεφάλαιο στον ΕΦΚΑ, πέρα
από την οργάνωσή του, από την αξιοποίηση του δυναµικού του,
από την ιεραρχία και την αξιοποίηση στελεχών, είναι χρήσιµο και
σηµαντικό να αξιοποιηθεί και η περιουσία του. Ο κάθε πολίτης
θεωρεί δικαίωµά του και υποχρέωσή του -και το πράττει- να αξιοποιεί και να επενδύει το κεφάλαιο που διαθέτει και γενικότερα
τις οικονοµίες του. Δεν είναι δικαίωµα και του συνόλου των πολιτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ένα κεφάλαιο στο συνταξιοδοτικό τους, η περιουσία του ΕΦΚΑ να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο;
Δεν έχουµε ευθύνες όταν δεν έχουµε τα ανάλογα έσοδα από
την περιουσία του ελληνικού λαού; Έχουµε τεράστιες ευθύνες
και οφείλουµε να το πραγµατοποιήσουµε και βέβαια µε τον
τρόπο τον οποίο έχουµε οργανώσει, µε το να γίνει µια ειδική εταιρεία η οποία θα τα διαχειρίζεται, θα τα αξιοποιεί και θα έχουν
έσοδα. Νοµίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό βήµα και µόνον οφέλη
θα µπορέσει να µας δώσει.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην άρση των δυσλειτουργιών
στην προµήθεια των υλικών. Γιατί βέβαια δεν φταίει µόνον το πόσους υπαλλήλους έχουµε, αλλά και αν υπάρχει υλικοτεχνική υποδοµή η οποία είναι καθοριστική για τη γρήγορη και την
αποτελεσµατική λειτουργία. Γιατί αν µας λείπουν κάποια εργαλεία, είτε δύο υπαλλήλους έχουµε είτε δέκα, θα καθυστερήσει
να διεκπεραιωθεί η κάθε υπόθεση.
Έτσι, λοιπόν, συντοµεύονται οι διαδικασίες, ξεπερνιούνται δυ-
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σκολίες οι οποίες χρονοτριβούσαν, για να µπορέσουµε να προµηθευτούµε αυτά που όλοι παραδεχόµαστε ότι είναι αναγκαία,
αλλά σήµερα εδώ κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει.
Εάν, λοιπόν, δεν ξεπεραστούν τα εµπόδια και αν δεν οργανωθεί καλύτερα ο ΕΦΚΑ, δεν θα µπορέσουµε να έχουµε έναν ασφαλιστικό φορέα όπως δικαιούται το σύνολο του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει ο κ. Παππάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για τον
ΕΦΚΑ σε µία συγκυρία όπου η κοινωνία βοά. Και βοά µε εκκωφαντικό τρόπο. Είµαι βέβαιος ότι και οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας το αισθάνονται αυτό. Δεν νοµίζω ότι πηγαίνει κάποιος από
εσάς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, στην περιφέρειά
του και συναντάει πολίτες που λένε ότι µπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασµούς τους. Δεν µπορώ να το πιστέψω,
εκτός αν το δικό σας το ακροατήριο είναι πολίτες ευκατάστατοι
πολύ, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιου τύπου προβλήµατα.
Αποδεικνύεται και µε το παρόν νοµοσχέδιο, ότι η δική σας παράταξη -επειδή ακούσαµε και τον Αρχηγό σας να λέει ότι είναι
αντιµνηµονιακός εσχάτως- δεν χρειάζεται εξωτερικούς καταναγκασµούς. Καµµία ανάγκη δεν τους έχει τους εξωτερικούς καταναγκασµούς, πλέον, ούτε τους χρησιµοποιεί ως ιδεολογία. Την
κεκτηµένη ταχύτητα ενός µεταχρονολογηµένου νεοφιλελευθερισµού χρησιµοποιείτε και για τις ρυθµίσεις που φέρατε στα εργασιακά και για την επικουρική ασφάλιση και για το νοµοσχέδιο
το οποίο συζητάµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα.
Τι κάνετε, λοιπόν; Αφού πήγατε τις εκκρεµείς συντάξεις από
τις εκατό χιλιάδες που τις παραλάβατε από εµάς, στις τριακόσιες
πενήντα χιλιάδες -διότι ακούσαµε και Βουλευτές σας να λένε
εδώ πέρα ότι αναπτύξατε και βηµατισµό µε τις εκκρεµότητες, κανένα βηµατισµό δεν αναπτύξατε, απολύσατε τους ανθρώπους οι
οποίοι έβγαζαν τη δουλειά και οι εκκρεµότητες έχουν χτυπήσει
ταβάνι- έρχεστε εδώ για να βάλετε από το παράθυρο στελέχη τα
οποία θα χρυσοπληρώνετε, ενώ υπάρχει δηµόσια υπηρεσία η
οποία µπορεί να κάνει τη δουλειά. Και το έχει αποδείξει αυτό. Και
κακώς γίνεται σύγχυση µε αυτό που συνέβη µε το Κτηµατολόγιο,
όπου ήταν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έπρεπε να στελεχωθεί για να µπορέσει να γίνει αποτελεσµατικό. Παραχωρείτε
κρίσιµες υπηρεσίες, όπως η έκδοση συντάξεων -τα είπαν και
άλλοι Βουλευτές, όχι µόνο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία,
ότι εδώ πέρα και οι διαδικασίες προτεραιοποίησης δεν θα είναι
επαρκώς διαφανείς για να δούµε ποιος θα παίρνει σειρά και
ποιος όχι- και, βεβαίως, εκχωρείτε τη διαχείριση της περιουσίας
του ΕΦΚΑ σε µία νέα Α.Ε., η οποία θα διοικείται πάλι από επιλεγµένα, χωρίς ΑΣΕΠ, στελέχη -σαράντα τρία τον αριθµό- τα οποία
και αυτά θα χρυσοπληρώνονται.
Άρα, είστε δέσµιοι µιας λογικής, µιας πολιτικής, η οποία έχει
δοκιµαστεί και ειδικά µέσα στα χρόνια της πανδηµίας.
Αυτή την λογική ακολουθήσατε και εσείς προσωπικά, κύριε Χατζηδάκη, και µε την «Ολυµπιακή» και, βεβαίως, η Κυβέρνησή σας
πολύ πρόσφατα µε τη ΔΕΗ. Διότι εδώ ο κόσµος πληρώνει τη
ρήτρα Μητσοτάκη, τη ρήτρα Νέας Δηµοκρατίας στους λογαριασµούς, τη ρήτρα ιδιωτικοποίησης. Αυτό έχει µπει σε κάθε σπίτι
και σας έχει κάνει να είστε θορυβηµένοι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και µην νοµίζετε ότι έχετε αέρα στα πανιά σας. Η διεθνής κατάσταση δεν είναι αυτή. Ο διεθνής διάλογος γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις των κρίσιµων υποδοµών έχει πλέον αλλάξει ρότα.
Ξέρετε πόσες απο-ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Χατζηδάκη, των κρίσιµων δοµών της ενέργειας γίνανε στην Ευρώπη από το 2010 και
µετά; Θα σας εκπλήξει το νούµερο. Τριακόσιες τριάντα τέσσερις.
Ρωτήστε τους φίλους σας τους Γερµανούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, αδέλφια, να σας πουν τι κάνουν τα κρατίδια της
Γερµανίας, οι πόλεις κ.λπ..
Και έρχεστε εδώ, βέβαια, και εσείς -και πρώτος ο κ. Μητσοτάκης- και επαίρεστε για την τιµή της µετοχής. Και έχετε από την
αρχή του χρόνου -προσέξτε- βάλει τη ΔΕΗ να αγοράσει η ίδια
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τέσσερις φορές τις µετοχές της για να τη στηρίζετε, για να γίνεται η παρέλαση από το Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να
λέτε, «πάει καλά η µετοχή». Πείτε το σε αυτούς τους ανθρώπους
που παίρνουν τον λογαριασµό τους στο σπίτι. Να τους πείτε,
«πάρτε αυτόν τον λογαριασµό και πηγαίνετε και γίνετε µέτοχοι
της ΔΕΗ, γιατί πάει καλά η µετοχή». Και µη νοµίζετε ότι δεν καταλαβαίνουµε γιατί γίνονται αυτές οι κινήσεις.
Επιτρέψτε µου να σταθώ και σε ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα. Είχαµε πριν από λίγες µέρες µια πάρα πολύ κρίσιµη απόφαση για
τις υπηρεσίες ύδρευσης, για την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΔΑΠ Υποδοµών
και την ΕΥΑΘ. Είχαµε µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι οι εταιρείες και οι υποδοµές της ύδρευσης
δεν µπορεί να είναι πουθενά αλλού εκτός από το δηµόσιο, ούτε
στο Υπερταµείο.
Σας καλούµε, λοιπόν, να τη δείτε αυτή την απόφαση και να
εφαρµόσετε το Σύνταγµα. Κανένας άλλος σκοπός -λέει αυτή η
απόφαση - καταπέλτης του Συµβουλίου της Επικρατείας- δεν
µπορεί να υπηρετείται πέραν της παροχής επαρκούς ποσότητας
και ποιότητας πόσιµου νερού στον πληθυσµό.
Ακόµη και εµµέσως, λοιπόν, εάν µία οντότητα έχει άλλους σκοπούς πέραν από αυτόν, δεν δικαιούται να έχει την πλειοψηφία
των µετοχών της ΕΥΔΑΠ.
Μη νοµίζετε ότι αυτή την κουβέντα θα την αποφύγετε. Έχει
αλλάξει η κατάσταση και σε αυτό που αντιλαµβάνεται ο κόσµος
και σε αυτό που γίνεται διεθνώς.
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ»: Έχετε εξαιρέσει µε τρεις διαδοχικές αποφάσεις
δικών σας κυβερνήσεων την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από τον κανονισµό για
τις αποζηµιώσεις των επιβατών. Θα το πω όσο πιο απλά και εµφατικά γίνεται. Η τελευταία εξαίρεση του 2019 -προσέξτε, κύριε
Χατζηδάκη, να το µεταφέρετε στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, εύχοµαι να παρακολουθεί- έχει πάρει ΦΕΚ; Ρωτάω ξανά:
Η εξαίρεση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από τον κανονισµό 1371 έχει πάρει
ΦΕΚ, έχει νοµική υπόσταση εντός της χώρας; Μήπως πρέπει ο
κανονισµός για τις αποζηµιώσεις των επιβατών να εφαρµοστεί
καθ’ ολοκληρία, για να µπορέσει ο κόσµος να διεκδικήσει το δίκιο
του; Θα επανέλθουµε επ’ αυτού.
Η επιλογή σας είναι καθαρή. Επιλέγετε την απραξία σε σχέση
µε τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σας λέµε
εδώ και πάρα πολύ καιρό να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα και στην ενέργεια. Δεν το κάνετε.
Έχω µαζί µου την µελέτη του Ινστιτούτου Bruegel, η οποία καταγράφει -και θα την καταθέσω για τα Πρακτικά- τις πολιτικές
που εφαρµόζουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε
την ανακούφιση των νοικοκυριών για την ενέργεια. Γερµανία,
Βέλγιο, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Εσθονία έχουν µειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιµα. Δεν κάνετε τίποτα τέτοιο
και όχι γιατί µας το απαγορεύει κάποιος, όχι γιατί υπάρχουν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, τα στοιχεία για την ανεργία: Έλεος κάπου! Έλεος
κάπου και ζητήστε λίγο τον λογαριασµό από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ βγάζει ότι έχουµε εξακόσιες χιλιάδες ανέργους, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι δεν είναι; Ποια ήταν τα νούµερα το Δεκέµβρη;
Ένα εκατοµµύριο εκατό. Ένα εκατοµµύριο εκατό! Τον Σεπτέµβρη εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες και το Δεκέµβρη ένα εκατοµµύριο εκατό. Τι έχει κρύψει; Πώς τα κατάφερε η ΕΛΣΤΑΤ, ας
πούµε, και µισό εκατοµµύριο ανέργους τους έβαλε κάτω από τη
µασχάλη;
Και για να τελειώνουµε, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ είναι απογραφικά, της ΕΛΣΤΑΤ είναι µέσω δειγµατοληψίας. Προσέξτε, γιατί
και άλλοι την πάτησαν επειδή δεν µπορούσαν να καταλάβουν τη
διαφορά δηµοσκοπήσεων από τις γενικές εκλογές.
Αυτό το µάθηµα είστε καταδικασµένοι να πάρετε και σε αυτή
την ιστορική συγκυρία, γιατί η επερχόµενη κάλπη θα βγάλει
ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση που νοµοθετήµατα τέρατα,
όπως αυτό που συζητάµε σήµερα, θα τα ακυρώσει την επόµενη
µέρα.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Υπουργέ,
επειδή αναφέρατε κατά την οµιλία σας ότι στο θέµα των εκκρεµών συντάξεων έχετε θεαµατικά αποτελέσµατα όσο εσείς κυβερνάτε. Το ανέφεραν και συνάδελφοι Βουλευτές από την
κυβερνητική πλειοψηφία. Τότε γιατί προχωράτε σ’ αυτές τις αλλαγές στη λειτουργία του ΕΦΚΑ; Δεν το καταλαβαίνω.
Εισάγεται, λοιπόν, προς συζήτηση στη Βουλή άλλο ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο, «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». Από το περιεχόµενό του
είναι προφανές πως δεν προκύπτει ότι αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, αλλά στην κοµµατικοποίηση και την ιδιωτικοποίησή του, δηλαδή στην άλωσή του.
Άλλο ένα νοµοσχέδιο τού κατ’ ευφηµισµό Υπουργείου Εργασίας που στρέφεται κατά των εργαζοµένων, ένα νοµοσχέδιο που
πλήττει το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική πλειοψηφία ή µάλλον
ολόκληρη την κοινωνία. Ένα νοµοσχέδιο αντισυνταγµατικό, παρά
το γεγονός ότι η σχετική ένσταση απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έφθασε, µάλιστα, συνάδελφος Βουλευτής
να αναφέρει ότι η επίκληση και η παραποµπή στο Σύνταγµα και
τις συνταγµατικές διατάξεις συνιστούν ιδεολογική αγκύλωση. Αν
είναι δυνατόν!
Με το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση καταλύει τις αρχές και τις εγγυήσεις της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που διασφαλίζουν
την αντικειµενική, πολιτικά ουδέτερη και εν τέλει οµαλή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Μετά τη σωρεία αντεργατικών ρυθµίσεων, τον αντεργατικό
νόµο που έχει τη δική σας ονοµασία-επωνυµία, κύριε Χατζηδάκη,
µετά την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης σε ιδιωτικά συµφέροντα, µε το παρόν νοµοσχέδιο προωθείται η κοµµατικοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.
Προς τούτο όλο το προηγούµενο διάστηµα –όπως και σήµεραη Κυβέρνησή σας εφάρµοσε τη γνωστή µέθοδο της απαξίωσης
του ΕΦΚΑ, όπως ακριβώς πράττει και µε τη ΔΕΗ και µε όλους
τους τοµείς του δηµοσίου, οι οποίοι είναι «προς εκποίηση». Απαξιώνεται συστηµατικά ο φορέας -ο ΕΦΚΑ εν προκειµένω- και κατασυκοφαντούνται οι υπάλληλοί του.
Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση ενδεικτικά έµειναν αναξιοποίητοι επτακόσιοι περίπου έµπειροι νέοι επιστήµονες που είχαν
προσληφθεί στο πλαίσιο προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την έκδοση συντάξεων –αυτοί αποµακρύνθηκαν- και τετρακόσιοι πτυχιούχοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης που δεν
απασχολήθηκαν ποτέ. Αυτό έγινε προκειµένου ο ΕΦΚΑ να αλωθεί
από τα πανάκριβα «γαλάζια golden boys» αµφιβόλων προσόντων
και να αξιοποιηθεί και να εκποιηθεί µε διάτρητες διαδικασίες η
τεράστια ακίνητη περιουσία του εις βάρος των συµφερόντων των
ασφαλισµένων.
Για το κεντρικό σηµείο ενδιαφέροντος και λειτουργίας του
ΕΦΚΑ για τον πολίτη, που είναι η εκκαθάριση των εκκρεµών συντάξεων, δεν έγινε κάποια προσπάθεια ούτε µε αναγκαίες προσλήψεις. Μάλιστα, µια συνάδελφος προηγουµένως οµολόγησε ότι
χρειάζονται τρεις φορές περισσότεροι υπάλληλοι λόγω της αποψίλωσης του ΕΦΚΑ από ανθρώπινο δυναµικό και ότι χρειάζεται
αναβάθµιση του πληροφοριακού συστήµατος ώστε να υπάρξουν
εγγυήσεις ταχείας απονοµής των συντάξεων.
Αντί αυτών ανατέθηκε σε ιδιώτες, σε δικηγόρους και λογιστές,
η έκδοση συντάξεων µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Έτσι λέγατε.
Μάλιστα –ειπώθηκε και αυτό από συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας- «µαύρη γάτα, άσπρη γάτα, δεν έχει σηµασία
το χρώµα, αρκεί να πιάνει ποντίκια».
Αλήθεια, πόσες συντάξεις εκκαθαρίστηκαν από τότε που την
εκκαθάρισή τους την ανέλαβαν αυτοί οι ιδιώτες; Έτσι σήµερα
υπάρχουν πάνω από τριακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις,
όταν εµείς παραδώσαµε το 2019 περίπου εκατόν επτά χιλιάδες.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, εφαρµόζον-
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τας µια άκρως νεοφιλελεύθερη πολιτική, επιβάλλει ένα κοµµατικό κράτος, εξυπηρετώντας συµφέροντα µε την ταυτόχρονη εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Με το νοµοσχέδιο
προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά διακοσίων πενήντα έξι γενικών διευθυντών και διευθυντών σ’ όλη την Ελλάδα από τον ιδιωτικό τοµέα, κατά παράβαση του Συντάγµατος και συγκεκριµένα
του άρθρου 103 που θεσµοθετεί τη δηµόσια διοίκηση ως πολιτικά ουδέτερη, αντιµετωπίζοντας τους δηµοσίους υπαλλήλους
ως εκτελεστές της θέλησης του κράτους –έτσι αναφέρεται στο
κείµενο του Συντάγµατος- και ως θεµατοφύλακες του δηµοσίου
συµφέροντος και όχι ως πειθήνια όργανα της εκάστοτε κυβέρνησης.
Είναι προφανές ότι ένας ιδιώτης δεν µπορεί να δεσµευτεί ότι
θα υπηρετήσει το δηµόσιο συµφέρον. Παρακάµπτεται η υφιστάµενη διαδικασία του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στελεχών στη δηµόσια διοίκηση και µάλιστα σε νευραλγικές θέσεις. Επί της
ουσίας ο διορισµένος από την εκάστοτε κυβέρνηση διοικητής
του ΕΦΚΑ θα αποφασίζει για τον ορισµό των γενικών διευθυντών
και διευθυντών. Τα κριτήρια επιλογής θα ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο στο οποίο ο διορισµένος από την Κυβέρνηση
διοικητής θα έχει τη σχετική πλειοψηφία.
Ταυτόχρονα, µαταιώνονται οι εκκρεµείς προκηρύξεις, γεγονός
που θα επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ µε εύλογες αξιώσεις των υποψηφίων σε αποζηµιώσεις.
Επιπλέον, αυξάνονται οι θέσεις των µετακλητών που διατίθενται στον διοικητή και τους υποδιοικητές, δηλαδή το βόλεµα των
«ηµετέρων» καλά κρατεί.
Θεσπίζεται µια fast track διαδικασία απευθείας αναθέσεων –
«παλιά µου τέχνη κόσκινο» για την Κυβέρνησή σας- κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών
και συστήνεται µια µονοπρόσωπη εταιρεία ειδικού σκοπού, η
«Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ», µε σκοπό
την αξιοποίηση -στην πραγµατικότητα την εκποίηση µε όρους ξεπουλήµατος- της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Η
Κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο «σπάει» σε µετοχές τον κόπο και
τον ιδρώτα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Προκειµένου, µάλιστα, να αποκλειστεί η λογοδοσία, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπό σύσταση νέα εταιρεία δεν αποτελεί φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα που θέλει να εξυπηρετήσει η Κυβέρνηση, έχουν
βάλει στο µάτι τα ακίνητα-φιλέτα του ΕΦΚΑ. Η Κυβέρνηση για
µια ακόµα φορά λειτουργεί ως µεσάζων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάµε από την Κυβέρνηση να
αποσυρθεί αυτό το αντικοινωνικό και αντεργατικό νοµοσχέδιο,
µε το οποίο µάλιστα δηµιουργείται προηγούµενο για όλο το δηµόσιο. Το οµολόγησαν προηγουµένως πολλοί συνάδελφοι της
κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Όταν, λοιπόν, στις προσεχείς εκλογές µε τη λαϊκή βούληση
σχηµατιστεί κυβέρνηση προοδευτικής πλειοψηφίας µε κορµό τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, εµείς αναλαµβάνουµε τη δέσµευση να καταργήσουµε τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση
για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και να διαµορφώσουµε έναν σύγχρονο και αποτελεσµατικό ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί ως φορέας
δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης στην υπηρεσία του πολίτη και
όχι ως κοµµατικό «µαγαζί» στην υπηρεσία ιδιωτικών συµφερόντων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΕΦΚΑ δηµιουργήθηκε µε την προσδοκία ότι η ενοποίηση των ασφαλιστικών
ταµείων θα συντελέσει σε ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη
εξυπηρέτηση των αναγκών των συµπολιτών µας. Το πλέον βασικό ζητούµενο της δηµιουργίας του ΕΦΚΑ ήταν η αποτελεσµατικότητα. Αυτό τουλάχιστον ευαγγελιζόταν η αιτιολογική έκθεση
του νόµου. Δυστυχώς, όµως, για τους εµπνευστές του σχεδίου
και πολύ περισσότερο για τους Έλληνες ασφαλισµένους όχι
µόνο δεν κατάφερε να επιτελέσει τους σκοπούς του, όχι µόνο
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δεν κατάφερε να θεραπεύσει τις παθογένειες του ασφαλιστικού
συστήµατος όπως φιλόδοξα διακήρυτταν τότε, αλλά συνέβη
ακριβώς το αντίθετο. Δηµιούργησε καινούργια και περισσότερα
προβλήµατα.
Ο ΕΦΚΑ εξαρχής σχεδιάστηκε τόσο λάθος και τόσο βεβιασµένα που θα έλεγε κανείς ότι σχεδιάστηκε για να αποτύχει. Απόδειξη του απίστευτα κακού σχεδιασµού του οργανισµού
αποτελεί και ο αριθµός των παρεµβάσεων που οι ίδιοι οι εµπνευστές του, οι δηµιουργοί του, µέσα σε δύο µόλις χρόνια από τη
γέννησή του επιχείρησαν. Μέσα σε δύο χρόνια από την ψήφισή
του ο ν.4387/2016 υπέστη δεκαέξι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µέσα από δεκαέξι διαδοχικές νοµοθετικές διατάξεις. Ούτε
µία, ούτε δύο ούτε τρεις, αλλά δεκαέξι τροποποιήσεις µέσα σε
δύο χρόνια. Αν αυτό δεν είναι παραδοχή νοµοθετικού προβλήµατος τότε τι είναι;
Το αποτέλεσµα των αστοχιών και των λαθών της αρχικής, αλλά
και των µετέπειτα νοµοθετικών παρεµβάσεων είναι η δηµιουργία
µιας τεράστιας πολυνοµίας και ο κατακερµατισµός των ρυθµίσεων ώστε τελικά να είναι αδύνατη η υλοποίηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Το ένα εκατοµµύριο των ασφαλιστικών
εκκρεµοτήτων που παραλάβαµε το 2019 αδιάψευστος µάρτυρας.
Η πολυδιαφηµισµένη ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης όπως επιχειρήθηκε το 2017 στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν υπήρξε µεταβατικό στάδιο. Οι εργαζόµενοι
ενώ δεν έλαβαν την κατάλληλη εκπαίδευση, κλήθηκαν να διαχειριστούν υποθέσεις µε διαφορετικό νοµικό και ασφαλιστικό υπόβαθρο από αυτό που χειρίζονταν µέχρι πρότινος και φυσικά δεν
υπήρξε ποτέ ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Αντ’
αυτού συνέχισαν να λειτουργούν εντός του οργανισµού διασκορπισµένα µηχανογραφικά συστήµατα προερχόµενα από τους εντασσόµενους φορείς. Αποτέλεσµα των αστοχιών ένας
εξωφρενικά µεγάλος αριθµός εκκρεµών συντάξεων, πολυετής
αναµονή για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, καθυστερήσεις στις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών και παράπονα πολλά παράπονα από τα έξι
εκατοµµύρια Έλληνες εργαζόµενους και συνταξιούχους που
έχουν συναλλαγές µε τον ΕΦΚΑ.
Στον Συνήγορο του Πολίτη το 48% των παραπόνων αφορά
συντάξεις και συναλλαγές µε τον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι το «trademark» του οργανισµού που παραλάβαµε, ένας ΕΦΚΑ που νοσεί
και η θεραπεία του δεν µπορεί να είναι η ασπιρίνη. Χρειάζονται
τοµές και ριζοσπαστικές παρεµβάσεις, γιατί ένας οργανισµός
του δηµοσίου µε τόσο µεγάλη κοινωνική απήχηση δεν µπορεί να
είναι και ο πλέον προβληµατικός. Από τη µέρα που αναλάβαµε,
προσπαθήσαµε να επιταχύνουµε τον ρυθµό απονοµής των συντάξεων µε την αξιοποίηση δικηγόρων και λογιστών και το 2021
ήταν µια χρονιά ρεκόρ για τις συντάξεις. Δηµιουργήσαµε τον ενιαίο αριθµό 1555, µια δράση που εκτιµήθηκε από τον πολίτη και
απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της χρονιάς στα εθνικά βραβεία εξυπηρέτησης πελατών τον περασµένο Δεκέµβριο. Σε αυτήν την
κατεύθυνση και πάντοτε µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του πολίτη εκπονήθηκε το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Νούµερο ένα καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι η προσέλκυση
στελεχών υψηλού επιπέδου στον ΕΦΚΑ, στελεχών που προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα,
γιατί και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να είναι
υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών και των γενικών διευθυντών. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν όποιοι θέλουν και µπορούν
να προσφέρουν.
Τη θέση µας για τη συνεργασία ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα
την έχουµε αναπτύξει πολλές φορές µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Κανείς δεν λέει ότι το δηµόσιο δεν διαθέτει ικανά στελέχη, όµως
και οι άνθρωποι του ιδιωτικού τοµέα µπορούν να προσφέρουν
µια καινούργια οπτική, την οπτική ενός πιο ανταγωνιστικού, πιο
σύγχρονου µάνατζµεντ. Μπορεί να προσφέρουν την οπτική ότι
ο πολίτης είναι πελάτης και ο πελάτης πρέπει να είναι ικανοποιηµένος από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Εξάλλου δεν µιλάµε
για µονιµοποιήσεις. Η θητεία των στελεχών που θα µετακινηθούν
είναι τριετής µε δυνατότητα µίας µόνο ανανέωσης.
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Εισάγεται σύστηµα επιβράβευσης παραγωγικότητας σε όλο
τον ΕΦΚΑ. Από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων
µέχρι την εξυπηρέτηση των πολιτών το πριµ θα συνδέεται µε
συγκεκριµένους στόχους. Η σύνδεση της αµοιβής µε την αποδοτικότητα είναι ένα κίνητρο που λειτουργεί θετικά στην ποιοτική
απόδοση και στην παραγωγικότητα. Αµφισβητεί κανείς πως όταν
κάποιος νιώθει πως η εργασία του αµείβεται αναλόγως της προσπάθειας και της ποιότητας που καταβάλλει, θα προσπαθήσει να
αποδώσει ακόµα περισσότερο;
Κάποια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κάνουµε το βήµα και να αποτινάξουµε την κρατούσα κουλτούρα
του εξισωτισµού και να βαδίσουµε προς την κουλτούρα της αξιοκρατίας. Συστήνεται µονάδα εσωτερικών ερευνών, ενώ επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες. Σήµερα τα πειθαρχικά
συµβούλια του ΕΦΚΑ έχουν µέσο χρόνο ολοκλήρωσης µιας υπόθεσης στα δύο έτη. Τώρα η πειθαρχική δίωξη θα ασκείται σε έναν
µήνα και θα ολοκληρώνεται σε έναν µήνα από την κλήση σε απολογία. Επικεφαλής του πειθαρχικού συµβουλίου που θα είναι τριµελές θα είναι πρώην ανώτερος δικαστικός αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, ενώ θα συµπληρώνεται από έναν πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και έναν µόνιµο υπάλληλο
εκτός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών αποσκοπεί στην
ενίσχυση του πνεύµατος λογοδοσίας στους υπαλλήλους ώστε
να είναι σαφές ότι µαζί µε την επιβράβευση για την επίτευξη των
στόχων θα ελέγχονται για την εκτέλεση του έργου τους. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου µπορεί να µην έχουν ανταγωνιστές, όπως
οι ιδιωτικές εταιρείες και να µην ανησυχούν για την απώλεια πελατείας, όµως οι καιροί έχουν αλλάξει και ο πολίτης απαιτεί το
κράτος να του συµπεριφέρεται σαν πελάτη. Οι διοικητικές στρατηγικές του παρελθόντος δύσκολα µπορούν να εφαρµοστούν
στις απαιτήσεις του σήµερα. Η τάση στο δηµόσιο µάνατζµεντ
πλέον βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι στρατηγικές που εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να εφαρµοστούν και στο
δηµόσιο, ώστε να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί αναφορικά µε την
υλοποίηση αποφάσεων και τη διαχείριση του κρατικού µηχανισµού.
Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Όταν, όµως,
ο ηλικιωµένος περιµένει για σύνταξη τρία χρόνια και όταν ο επαγγελµατίας πρέπει να επισκεφτεί είκοσι φορές τον ασφαλιστικό
φορέα για να εξυπηρετηθεί, όταν πολίτης τηλεφωνεί στην υπηρεσία για να ακούσει «είστε σε σειρά προτεραιότητας» και αυτή
η σειρά δεν έρχεται ποτέ, τότε αυτό το συνταγµατικό δικαίωµα
δεν είναι παρά µόνο λόγια στο χαρτί.
Το Υπουργείο και ο Υπουργός προσωπικά έχουν αναλάβει ένα
πολύ δύσκολο και σύνθετο εγχείρηµα. Δεν είναι εύκολο να πας
κόντρα στην πεπατηµένη, αλλά τα µεγάλα προβλήµατα, οι µεγάλες προκλήσεις αντιµετωπίζονται µε τοµές ριζικές και µε καινούργιες ιδέες.
Μιλήσατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, για κατάργηση του πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Αν βγείτε στον δρόµο και ρωτήσετε τους περαστικούς, τους συµπολίτες µας, θα σας πουν ότι
κοινωνικό κράτος είναι το κράτος που νοιάζεται, το κράτος που
διευκολύνει τον πολίτη και την κοινωνία, όχι το κράτος που ταλαιπωρεί τους πολίτες, φοβούµενο ότι µπορεί να ταράξει τα νερά
και αυτό να µετατραπεί σε πολιτικό κόστος.
Εµείς θα συνεχίσουµε να ενισχύουµε το κοινωνικό πρόσωπο
του ΕΦΚΑ, θέτοντας ως προτεραιότητά µας την εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων. Ναι σε αυτό το νοµοσχέδιο σηµαίνει ναι στον
πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους
που έφεραν νερό και που καθάρισαν το µέρος. Σας ευχαριστώ
πολύ και εσάς, κυρία Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο.
Φαίνεται ότι ο «Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ», η ανώνυµη αυτή
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εταιρεία που λυµαίνεται τη χώρα εδώ και δυόµισι χρόνια, αποφάσισε -όπως συνηθίζεται στον καπιταλισµό- να κάνει όµιλο εταιρειών. Παραδείγµατος χάριν ο κ. Μπόµπολας είχε δεκαέξι όταν
άφησε οκτακόσιους ηθοποιούς φεσωµένους µε 1,5 εκατοµµύριο
ευρώ, δηλαδή ψίχουλα για τον καθένα αν κάνετε τη διαίρεση,
πτώχευσε την «ΑΝΩΣΗ», άρθρο 99, ο παράδεισος του καπιταλιστή και οι υπόλοιπες δεκαπέντε εταιρείες του συνέχιζαν αλώβητες την πορεία.
(Χειροκροτήµατα)
Φαίνεται ότι ο κ. Χατζηδάκης αυτό που ξεκινάει να κάνει τώρα
είναι ακριβώς αυτό, µια θυγατρική της «Κυριάκος Μητσοτάκης
Α.Ε.». Συγχαρητήρια γίνεστε σιγά-σιγά όµιλος εταιριών από ανώνυµη εταιρεία που ήσασταν µέχρι τώρα.
Για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Εν αρχή ην ο
νόµος Κατρούγκαλου. Καθ’ υπαγόρευση της τρόικας. Όχι ότι το
ήθελε ο κ. Κατρούγκαλος. Είναι φανερό ότι αφού µας έβαλαν τα
δυο πόδια σε ένα παπούτσι µε το τριτοτέταρτο µνηµόνιο έπρεπε
να υποταχθούµε. Και υποταχθήκαµε ολοσχερώς. Πώς; Παίρνοντας τρία ταµεία και κάνοντάς τα ένα υδροκέφαλο, τον ΕΦΚΑ.
Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης µόλις χτες –ήµουν εδώ και τον
άκουσα- δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει κανέναν, καθώς κανείς
δεν ήξερε τι συµβαίνει ειδικά µε τους µηχανικούς στο ΙΚΑ. Δεν
είχε ιδέα. Και έπρεπε ξαφνικά να ξέρει. Ήταν και υποστελεχωµένο. Από-αποστελεχοποιήθηκε τελείως στα δώδεκα αυτά πέτρινα χρόνια των µνηµονίων. Καταλαβαίνετε.
Τι σηµαίνει υδροκέφαλος ΕΦΚΑ; Για να έχουµε καλούς λογαριασµούς. Κανένα προσωπικό δεν έχει. Καµµία εκπαίδευση. Windows 2000. Του 1999 θα έλεγε κανείς. Και τώρα τι έρχεστε να
κάνετε; Έρχεστε να στήσετε µια θυγατρική ανώνυµη εταιρεία
µέσα στον ΕΦΚΑ. Με τι; Με ιδιώτες µετακλητούς, ανθρώπους φίλους σας, δηλαδή. Όχι δικούς σας. Φίλους της ηγεσίας σας, από
το οποίο σας συµβουλεύουµε µε αγάπη να απαλλαγείτε το συντοµότερο δυνατόν. Οι τριγµοί έχουν αρχίσει. Ξέρετε Υπουργοί
κανονικοί έρχονται και µου λένε «δεν είναι Νέα Δηµοκρατία αυτό.
Δεν είναι φιλελεύθερη παράταξη αυτό. Αυτό είναι πλιάτσικο». Σήµερα µου το είπε Υπουργός. Σας το λέω για να ξέρετε ότι δεν
είστε ενωµένοι, δηλαδή. Όχι τίποτε άλλο.
Προσέξτε, λοιπόν. Σε αυτή τη νέα ανώνυµη εταιρεία που φτιάχνει ο κ. Χατζηδάκης το Δ.Σ. το διορίζει ο ίδιος κατ’ εντολή –
ποιου άλλου;- του κ. Μητσοτάκη, µε ένα απλό φιρµάνι. Βγάζει
µια διαταγή και τον διορίζει. Το Δ.Σ. θα διορίζει κατά το δοκούν
και εκτός ΑΣΕΠ τους ιδιώτες των 8 χιλιάρικων, αυτούς που λέµε
τους µετακλητούς. Χωρίς κανέναν περιορισµό από τη διοίκησή
µας. Ελέγχοντες και ελεγχόµενοι θα είναι ποιοι; Οι ίδιοι αυτοί
χρυσοπληρωµένοι µετακλητοί σας. Εποπτεύοντες και εποπτευόµενοι οι ίδιοι αυτοί.
Αυτό που πάτε να ψηφίσετε απόψε το βράδυ λίγο αργότερα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, της Συµπολίτευσης, αγαπητοί φίλοι
–πολλοί από σας- της Νέας Δηµοκρατίας, πραγµατικά θα επιβαρύνει την ψυχή και το κάρµα σας γιατί είναι απροκάλυπτο. Είναι
πλιάτσικο. Είναι ρεσάλτο. Είναι πειρατικός τρόπος να κυβερνάς
µια χώρα. Γιατί κανένας µηχανισµός να µην ελέγχει τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Μητσοτάκη για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα
παίρνουν τα 8 χιλιάρικα; Γιατί κανένας µηχανισµός να µην ελέγχει αυτούς που θα παίρνουν τα 8 χιλιάρικα οι οποίοι θα κληθούν
να εκποιήσουν τετρακόσια ακίνητα δισεκατοµµυρίων που έχει ο
ΕΦΚΑ. Έτσι θα είναι ευάλωτοι στο να µισθωθούν. Θα είναι ευάλωτοι στο να γίνουν «Τσοχατζόπουλοι». Θα είναι ευάλωτοι στο
να συνεχιστεί το αέναο γαϊτανάκι της µίζας και της διαφθοράς
σ’ αυτή τη χώρα. Γιατί; Γιατί θέλετε να γίνει αυτό. Γι’ αυτό γίνεται.
Ποιος είναι ο εκτελεστής; Ο συνήθης ύποπτος. Είναι ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ο άνθρωπος που αναλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις
δύσκολες αποστολές σας και τις φέρνει σε πέρας µε απόλυτη
επιτυχία.
Υπενθυµίζω ότι είναι ο αρχιτέκτονας του ξεπουλήµατος της
«Ολυµπιακής» και της ΔΕΗ. Να σας θυµίσω ότι την «Ολυµπιακή»
την παραχώρησε στην «AEGEAN» µε αποτέλεσµα η «AEGEAN»
που την πήρε τελικά να έχει γίνει µονοπώλιο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Είναι η «AEGEAN» µόνη της τώρα πια. Είναι αυτός,
λοιπόν, ο οποίος ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Θριαµβολογούσε όταν
ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Χτες είδα στην Καλαµάτα µε κεριά όλους
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τους εργαζόµενους στη σίτιση και τη διασκέδαση να λένε ότι από
4.000 είναι 8.000 ο ίδιος λογαριασµός για το ίδιο διάστηµα. Από
5.000 είναι 10.000 και από 6.000, 12.000. Διπλασίασε δηλαδή
τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Εκτός από τη ΔΕΗ, εκτός απ’ όλα
αυτά τι άλλο έκανε λέτε ο κ. Χατζηδάκης; Έκανε το καταπληκτικό
βέβαια. Εξανέµισε ό,τι είχε αποµείνει σ’ αυτόν τον τόπο µετά από
τρία µνηµόνια, τέσσερα µνηµόνια στις εργασιακές σχέσεις. Τις
έφερε σε απόλυτο, τελεσίδικο παντοτινό µεσαίωνα.
Κι έχω να σας κάνω πραγµατικά µια ερώτηση. Πιστεύετε ότι µ’
αυτόν τον τρόπο αυτό το άλογο θα πάει µακριά; Δεν θα πάει µακριά. Έρχοµαι από µια συγκέντρωση της ΠΟΘΑ. Η ΠΟΘΑ είναι
η Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος Ακροάµατος. Ήµασταν
όλοι εκεί: ηθοποιοί, χορευτές, µουσικοί, οργανοπαίχτες, µακιγιέζ,
σκηνογράφοι. Όλοι. Δεν θα πω άλλους, θα ξεχάσω κάποιους.
Εµείς οι ηθοποιοί έχουµε βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι µια µεγάλη
κουβέντα για το αν τα αξίζουµε. Όποιος έχει κάνει ηθοποιός
ξέρει ότι τα υπεραξίζουµε. Όποιος έχει παίξει µε µείον 20 στη
Φλώρινα σε ταινία του Αγγελόπουλου µε εσώρουχο ξέρει ότι τα
υπεραξίζουµε. Όποιος έχει κοντέψει να πεθάνει από πνευµονία
ξέρει ότι τα υπεραξίζουµε. Ξέρετε τι µας λένε οι ηθοποιοί στο
ΣΕΗ; Μου το είπε ο Σπύρος Μπιµπίλας, ο πρόεδρός µας µε τον
οποίον ήµουν πριν λίγο στο Υπουργείο Εργασίας µπας και συµµαζέψουµε τα ασυµµάζευτα. Μας λένε ότι όταν πάνε να βγάλουν
τη γελοία τους σύνταξη, όσοι φτάνουν στη συνταξιοδότηση, αν
και σαράντα-πενήντα χρόνια τώρα τους κολλούσαν ένσηµα
βαρέα και ανθυγιεινά, τους λέει κάποιος αρµόδιος εκεί «ξεχάστε
τα αυτά. Άλλαξε το παιχνίδι. Όλα τα ένσηµα είναι ίδια πια. Κοινά
όλοι». Αυτό είναι προδήλως παράνοµο. Δεν έχει καµµία σχέση
µε τη νοµική τάξη και τον νοµικό πολιτισµό µας. Φυσικά θα πέσει
στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Κάπου θα πέσει. Στον Άρειο
Πάγο. Κάπου θα πέσει. Αλλά έχει σηµασία για τις προθέσεις.
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, στον λίγο χρόνο που έχω
καθώς έχω τη δευτερολογία µου και την τριτολογία µου –εννέα
λεπτά το όλον- να µιλήσω για δυο πράγµατα που είναι πολύ καθοριστικά. Προχθές θριαµβολογώντας περάσατε αυτό το απίστευτο πράγµα της θυσίας 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ
-συνεπικουρούµενοι σ’ ένα βαθµό και από τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ο
οποίος στο κεντρικό θέµα του δεν µπόρεσε να διαφωνήσει- από
τον ελληνικό λαό για τα εξοπλιστικά σας. Σας έχουµε πει απ’
αυτό το Βήµα και θα το επαναλάβω. Θα άξιζε να εξοπλιστούµε
µόνο για αµυντικούς λόγους, όπως πάντα η Ελλάδα κάνει, αν είχε
ο οποιοσδήποτε Έλληνας κυβερνήτης την εξουσία να αποφασίσει πότε, πού και αν θα χρησιµοποιηθούν τα όπλα που πήρατε.
Ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουµε όλοι µας από την πρόσφατη ελληνική ιστορία ότι θα αποφασίσει η Ουάσιγκτον. Το ξέρετε πάρα
πολύ καλά. Επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά απ’ αυτά είναι
στρατηγικά όπλα ακριβώς για να εξυπηρετούν τους σχεδιασµούς
της Ουάσιγκτον.
Ακόµα καλύτερα ξέρετε ότι τα όπλα που πήραµε µε τις προηγούµενες διαταγές της Ουάσιγκτον χρησιµοποιούνται σε αγαστή σύµπνοια µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το Κουβέιτ.
Δυο φασιστικές του κερατά δυνάµεις, δηλαδή. Δυο δυνάµεις που
σκοτώνουν τις γυναίκες επειδή τυχαίνει να είναι γυναίκες. Σκοτώνουν οποιονδήποτε. Πιο φασισµός, πεθαίνεις. Χρησιµοποιούνται εναντίον ποιας; Της άοπλης, της ανυπεράσπιστης Υεµένης.
Γίνεται γενοκτονία αυτή τη στιγµή εκεί µε τα όπλα που πήρατε
την προηγούµενη φορά. Με τα καινούρια όπλα θα πάτε στην
υποσαχάρια Αφρική. Ήδη είναι κακορίζικα. Να το πω κι αυτό. Ξέρετε, τα Ραφάλ που πήρατε µεταχειρισµένα είναι κακορίζικα.
Έχουν ήδη δολοφονήσει στην υποσαχάρια Αφρική παιδιά και άοπλους ανθρώπους. Θα µου πείτε ότι τα ξέρετε όλα αυτά, γιατί
σας τα ξαναλέω.
Σας τα ξαναλέω γιατί µόλις χθες ξεπεράσαµε έναν φρικτό
αριθµό: τους είκοσι πέντε χιλιάδες νεκρούς από COVID στην Ελλάδα. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, κυρία Πρόεδρε; Ξέρετε τι σηµαίνει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Σηµαίνει ότι ένας
ενδεχόµενος πόλεµος µε την Τουρκία που όλοι απευχόµαστε
είναι ενδεχόµενος. Ένας πολύ σοβαρός πόλεµος που έχει κοστίσει τους περισσότερους νεκρούς µετά τον µεγαλύτερο σε φόρο
αίµατος πόλεµο, αυτόν της Μικρασιατικής Καταστροφής και Εκστρατείας που απέτυχε, ο δεύτερος µεγαλύτερος πόλεµος σε
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φόρο νεκρών είναι αυτός που εξελίσσεται µπροστά στα µάτια
σας και κάνετε πως δεν βλέπετε. Όχι εσείς. Ο Πρωθυπουργός
σας. Η ανώνυµη εταιρεία που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ
για να το κάνει µια υποανώνυµη εταιρεία στον όµιλο εταιρειών
που θέλει να κάνει την Ελλάδα µας. Αυτό που συµβαίνει σήµερα
είναι ότι δυόµισι χρόνια τώρα πεθαίνουν άνθρωποι. Τώρα πια πεθαίνουν ογδόντα µε εκατό τη µέρα. Αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν
γιατί περιορίσατε τον προϋπολογισµό για την υγεία κατά 800
εκατοµµύρια φέτος και κατά 520 πέρυσι. Αυτά είναι 1,3 δισεκατοµµύριο. Για να το καταλαβαίνει ο κόσµος. Αυτό σηµαίνει ότι µε
µια φρεγάτα και ένα Ραφάλ δεν θα είχατε περιορίσει κατά 1,3 δισεκατοµµύριο τον προϋπολογισµό. Κι αυτό κατά τη γνώµη µου
σηµαίνει ότι δεν θα πέθαιναν ογδόντα ως εκατό άνθρωποι την
ηµέρα οι µισοί από τους οποίους είναι διασωληνωµένοι σε κοινή
κλίνη. Θέλετε µια απόδειξη γι’ αυτό;
Ακούστε τα στοιχεία της τρέχουσας εβδοµάδας: 10-2, 11-2,
12-2, 13-2, 14-2, 15-2, 16-2. Κυρία Πρόεδρε, ακούστε κι εσείς.
Ακούστε όλοι. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τα συγκρίνω µε δυο
χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία που έχουν ίδιο ή υποπολλαπλάσιο πληθυσµό: 9 εκατοµµύρια η Αυστρία, 10,5 εκατοµµύρια
η Ελλάδα, 10 εκατοµµύρια η Σουηδία. Ακούστε, λοιπόν, και καµαρώστε για τα επιτεύγµατά σας. Ακούστε.
Στη Σουηδία στις 10-2, την προηγούµενη Δευτέρα: δεκαεννιά
χιλιάδες εξακόσια δεκατρία κρούσµατα, νεκροί είκοσι πέντε. Την
Τρίτη δεκαπέντε χιλιάδες οχτακόσια σαράντα δύο, νεκροί δέκα.
Την Τετάρτη επτά χιλιάδες οχτακόσια κρούσµατα, νεκροί δέκα.
Την Πέµπτη έξι χιλιάδες κρούσµατα, νεκροί τέσσερις. Να µην πολυλογώ.
Αυστρία στις 10-2: τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα
επτά κρούσµατα –δέκα χιλιάδες πιο πολλά από τα δικά µας- νεκροί είκοσι έξι. Ω, του θαύµατος. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι Αυστριακός. Στις 11-2: τριάντα έξι χιλιάδες –δεκαέξι χιλιάδες πιο
πολλά κρούσµατα από τα δικά µας- νεκροί δεκαοχτώ. Στις 12-2:
τριάντα χιλιάδες, νεκροί είκοσι τρεις. Στις 13-2: τριάντα µία χιλιάδες επτακόσια επτά κρούσµατα, δέκα χιλιάδες έντεκα περισσότερα από µας, νεκροί δεκαεννιά.
Θέλετε να ακούσετε για την Ελλάδα τις ίδιες µέρες; Στις 10-2
είχαµε δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι κρούσµατα, νεκροί
ογδόντα οχτώ. Στις 11-2, δεκαεννιά χιλιάδες κρούσµατα, νεκροί
ενενήντα επτά. Στις 12-2, δεκαεπτά χιλιάδες κρούσµατα, νεκροί
εκατόν δύο. Τι λέτε να είναι αυτό; Τι σας περνάει από τον νου ότι
είναι αυτό; Έπεσε από τον ουρανό; Είµαστε γκαντέµηδες; Είµαστε εθνικώς γκαντέµηδες; Όχι. Έχετε µειώσει ανερυθρίαστα
χωρίς να κοκκινίσει κανείς σας 1,3 δισεκατοµµύριο εν µέσω σεισµών, λιµών και καταποντισµών και εκατοντάδων νεκρών ηµερησίως τον προϋπολογισµό του ΕΣΥ και αγοράζετε 10
δισεκατοµµύρια φρεγάτες, κορβέτες και Ραφάλ τα οποία θα σας
διατάξουν πού και πότε θα τα χρησιµοποιήσετε.
Ξέρετε πώς το ξέρω ότι θα σας διατάξουν; Διότι διάβασε ο
Γραµµατέας µας, χθες, προχθές, από αυτό εδώ το Βήµα, αυτό
που σας εκθέτει ανεπανόρθωτα, την έκθεση, δηλαδή, του Υπουργείου. Κυρία Πρόεδρε, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, να την βρω
και να σας τη διαβάσω κιόλας, αν θέλετε, για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία, λέει τα εξής. Είναι στις 21 Μαΐου αυτή η έκθεση
και έχει δηµοσιοποιηθεί, είναι επίσηµη ανακοίνωση –δηλαδή, δεν
ντρεπόµαστε καθόλου- και λέει ότι «οι απειλές για την Ελλάδα
είναι, µε λίγα λόγια, η Ρωσία και το Ιράν».
Σοβαρολογείτε; Πραγµατικά, δεν ξέρω τι να κάνω; Να θυµώσω; Έχω υποσχεθεί και να µην θυµώνω, γιατί τώρα τελευταία
θυµώνω και δε µ’ αρέσει και η εικόνα µου από δω πάνω, αλλά ξέρετε, αν ήσασταν αντιπολίτευση και είχατε κυβέρνηση τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι και ανώνυµη εταιρεία και ήθελε να
κάνει την πατρίδα σας όµιλο ανωνύµων εταιρειών εναντίον του
ελληνικού λαού, κάποια στιγµή θα την χάνατε την ψυχραιµία σας.
Κι έχω να πω και µερικά πράγµατα ακόµα. Κοιτάξτε, έχουµε
σπάσει το κεφάλι µας στο ΜέΡΑ25 δυο µέρες τώρα να δούµε τι
εννοούσε και γιατί επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περίφηµη ρήση του Εθνάρχου, την υπέροχη ρήση «ανήκοµεν εις
την δύσιν», µε αυτή µάλιστα τη φρασεολογία της βαριάς καθαρευούσης. Σκεφτήκαµε γιατί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λανσάρεται ως νεανίας, ο οποίος είναι µε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φιλικός,
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ο οποίος λέει ανοίγουµε σε όλους τη χώρα, πώς ξαφνικά τέτοια
άγρια καθαρεύουσα; Σκεφτήκαµε, λοιπόν, τι µπορεί να εννοεί ο
Πρωθυπουργός;
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα; Καταλάβαµε. Και σήµερα εγώ
σας ενηµερώνω εκ µέρους του ΜέΡΑ25 τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός σας. Εννοούσε κυριολεκτικά το «ανήκοµεν». Με την έννοια, δηλαδή, του είµαστε κτήµα της δύσεως, είµαστε περιουσιακό της στοιχείο. Αυτό εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί
αλλιώς δεν εξηγείται ότι µόλις τον διατάξει η Ουάσιγκτον, που
είναι δύση, πάει στην υποδύση, που είναι ο Μακρόν και παίρνει
10 δισεκατοµµύρια ευρώ φρεγάτες και Ραφάλ.
Ξέρετε κάτι; Είχαµε είκοσι δύο χρόνια υποβρύχια, τα οποία είχαµε χρυσοπληρώσει και δεν είχαν, βρε αθεόφοβοι –όσοι κυβερνήσατε- τορπίλες. Για είκοσι δύο χρόνια δεν είχαν τορπίλες! Από
το 2000 δεν είχαν τορπίλες. Πραγµατικά το λέω. Και τα είχαµε
και ελλιµενίζοντο -στην αρχή έγερναν και µονόπαντα, αλλά µετά
δώσαµε ένα σκασµό λεφτά µε τροποποιητική και τα ισιώσαµετα είχαµε και δεν τα χρησιµοποιήσαµε. Ό,τι κι αν παίρνετε, δεν
θα το χρησιµοποιήσετε. Θα το χρησιµοποιήσετε όπου και όταν
σας πουν.
Εποµένως, για εµάς είναι φανερό ότι εδώ πέρα συνεχίζεται να
εκτυλίσσεται µια άγρια φαρσοκωµωδία, µε την οποία θα γελάγαµε πολύ, γιατί έχουµε χιούµορ. Δεν µπορούµε, όµως, να γελάµε όταν πεθαίνουν συνάνθρωποί µας και όταν οι απώλειες της
φαρσοκωµωδίας σας αγγίζουν τέτοια υψίπεδα. Και δεν είναι
µόνο οι απώλειες αυτές οι υγειονοµικές -και τελειώνω µε αυτό,
κυρία Πρόεδρε- αλλά είναι και οι απώλειες της «ΛΑΡΚΟ».
Τι θα γίνει µε τους χίλιους ογδόντα της «ΛΑΡΚΟ»; Σας ενδιαφέρει; Δώσατε δύο χιλιάδες διακόσιες θέσεις εργασίας στη Γαλλία για να φτιάξουν τις φρεγάτες, που θα αποφασίσει ο κ.
Μπάιντεν εάν θα τολµήσουµε να τις χρησιµοποιήσουµε και εναντίον, µάλλον, της Ρωσίας θα είναι, πιθανόν.
Ειρήσθω εν παρόδω, να πω κι αυτό, κυρία Πρόεδρε. Σε περίπτωση που η Ρωσία -τώρα µε την κρίση που εξελίσσεται αυτή τη
στιγµή- θεωρήσει από λάθος συναγερµό ότι της επιτίθεται η
βάση µας στην Αλεξανδρούπολη, έχει τριάντα δεύτερα -µε ενηµέρωσαν οι ειδικοί- να αποφασίσει αν θα προβεί σε αντίποινα µικρά πυρηνικά, είναι τα µόνα αντίποινα που µπορεί να προβεί.
Ξέρετε γιατί; Γιατί µετά τα τριάντα δεύτερα, ακόµα κι αν προβεί
σε αντίποινα, δεν θα φύγει κανένας πύραυλος. Θα έχει εξαφανιστεί όλη η πυραυλική συστοιχία της. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι να δίνετε στους Αµερικάνους ένα µέρος που απέχει
από την Ουκρανία λιγότερο απ’ όσο απέχει από την Κρήτη;
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει, εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν συζητάµε για το ασφαλιστικό έχω την εντύπωση -ή και τη γνώµη πολλές φορές παρακολουθώντας την εθνική αντιπροσωπεία- ότι παύουµε να έχουµε
συνείδηση των οικονοµικών µεγεθών, µεγεθών που δεν έχουν
ανάλογό τους, σε ό,τι αφορά τον κρατικό προϋπολογισµό.
Από τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, που καταβάλλονται
για τις συντάξεις, κυρίες και κύριοι, περίπου τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ προέρχονται από εισφορές που εισπράττει ο ΕΦΚΑ και
τα υπόλοιπα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Από τα 15 αυτά δισεκατοµµύρια των µεταβιβάσεων 10 µε 11 δισεκατοµµύρια αντιστοιχούν στην εθνική
σύνταξη -που τη θεσπίσαµε εµείς στην κυβέρνηση Παπανδρέου,
µε εµένα Υπουργό Εργασίας το 2010 και αντέγραψε το ασφαλιστικό επόµενου Υπουργού- και τα υπόλοιπα καταβάλλονται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό, για να καλύψουν το
έλλειµµα ανάµεσα στις παροχές και στις εισφορές.
Επειδή µέχρι προχθές συζητούσαµε εδώ για τα Ραφάλ, τις
φρεγάτες και τις τορπίλες, για να καταλάβουµε λίγο το µέγεθος
του θέµατος για το οποίο εκάστοτε στη Βουλή συζητάµε, τα χρήµατα αυτά που εκταµιεύονται -και καλώς γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν- από τον κρατικό προϋπολογισµό, αντιστοιχούν σε
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δεκατέσσερις µε δεκαπέντε υπερσύγχρονες φρεγάτες, που θα
αγοράζαµε τώρα, µια φορά, δεκατέσσερις µε δεκαπέντε το
χρόνο και σε περίπου εκατόν πενήντα µαχητικά αεροσκάφη
Ραφάλ.
Συνδυάζω έτσι την προχθεσινή συζήτηση µε τη σηµερινή, για
να πω ότι συζητάµε ένα τεράστιο θέµα, όπου η πλειοδοσία σε
λαϊκισµό δεν βοηθάει, αντίθετα, καταστρέφει, γιατί δεν επιτρέπει
να αποκτήσουµε συνείδηση του τι ακριβώς µας αφορά και το τι
ακριβώς συζητάµε. Χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα και
µετρηµένα λόγια, για να ξέρουµε τι λέµε.
Βέβαια, εδώ σήµερα, δεν συζητάµε το ασφαλιστικό, αλλά συζητάµε τις παροχές του, συζητάµε τις συντάξεις, για τις οποίες
αγωνίζεται ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή. Πόσοι και πόσες από
εµάς δεν έχουµε ακούσει τα παράπονα για τις καθυστερήσεις
και για τα µικρά ποσά; Παράπονα δύο ειδών. Έτσι, λοιπόν, έρχεται σήµερα από την παρούσα Κυβέρνηση ένας ακόµη νόµος, που
σχετίζεται µε τον κόσµο του ασφαλιστικού, για να µας πει στο
άρθρο 1 και στο άρθρο 2, µε τους σκοπούς και τα αντικείµενα
του σχεδίου νόµου, τι είναι αυτό που απασχολεί το Υπουργείο,
την Κυβέρνηση, τη χώρα και τι είναι αυτό που θα κάνουµε;
Όπως τα διαβάζεις τα άρθρα 1 και 2, συµφωνείς, γιατί και οι
σκοποί και τα αντικείµενα, οπωσδήποτε, είναι αυτονόητα και
κοινά για όλους. Δεν έχει νόηµα να πει κανείς ότι διαφωνεί µε
αυτά. Το θέµα είναι εάν παρακάτω, στα υπόλοιπα άρθρα, ανταποκρίνεται το σχέδιο νόµου και ο παραγωγός του µε τους στόχους που θέτουν τα δύο άρθρα αυτά.
Ας πάµε, λοιπόν, στα άρθρα 3 και 4 που αποτελούν ένα από
τα αντικείµενα διαφωνιών στην Εθνική Αντιπροσωπεία: Οι γενικοί
διευθυντές και οι διευθυντές.
Αγαπητέ, κύριε Υπουργέ, αυτά τα υποστήριζα από το 2010 και
για το στενό δηµόσιο τοµέα, όχι για τα νοµικά του πρόσωπα. Για
το στενό δηµόσιο τοµέα, το κράτος αυτό καθ’ αυτό, η δυνατότητα να έχει στελέχη τα οποία µπορούν να υπηρετήσουν τους
κοινούς σκοπούς. Εάν δεν στα δίνει η υπαλληλία ενός Υπουργείου, να πας ευρύτερα στο δηµόσιο και αν από εκεί δεν µπορείς
να τα βρεις και υπάρχει κάποιος καλύτερος ή κάποια καλύτερη,
να τα βρεις τα στελέχη αυτά από τον ιδιωτικό τοµέα.
Επί της αρχής, λοιπόν, εδώ, εγώ δεν έχω διαφωνία. Συµφωνώ.
Αλλά πρέπει να προσεχθούν ειδικά θέµατα που εξειδικεύουν
αυτόν τον στόχο για να δούµε εάν θα εφαρµοστεί σωστά. Ναι,
στα πριµ παραγωγικότητας, προφανώς, σε έναν τοµέα όπου
τόσος κόσµος βασανίζεται και ζητάει τη δική µας υποστήριξη των Βουλευτών και των πολιτικών εν γένει- που δεν µπορούµε να
κάνουµε κάτι.
Πρώτα απ’ όλα, είπα «ναι» και στο πριµ παραγωγικότητας.
Ωραία, όµως. Πάµε τώρα να δούµε, µε ποια προσόντα θα αναζητηθούν αυτοί; Δεν µπορώ να δεχθώ διάταξη η οποία προβλέπει
προσόντα λιγότερα από αυτά του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Εάν κατεβάζεις το επίπεδο, είτε αναζητάς στελέχη από το δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, δεν θα πάρεις αυτό που ζητάς.
Κι αν αφήνεις, χωρίς προσδιορισµό των κριτηρίων, την επιλογή
σε κάποιες επιτροπές -γιατί κάπου θα την αφήσεις- θα κατηγορηθείς.
Δεν στέκοµαι έξω από τις καθυστερήσεις που προκαλεί το
ΑΣΕΠ. Τις καταλαβαίνω, µπορεί να τις δικαιολογώ, αλλά δεν µας
βοηθάνε. Ωστόσο, εάν κατεβάζεις τα κριτήρια, θα έχεις αντίλογο
ότι ρουσφετολογείς και ότι σε αυτό στοχεύεις. Δεν µπορείς να
τον αποφύγεις. Πού µπορεί να υπάρχει αναντιστοιχία κριτηρίων;
Εκεί όπου τα κριτήρια αποκτώνται µόνο εάν εργάζεσαι στο δηµόσιο. Αυτά ένας που εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορεί
να τα έχει.
Δεύτερο θέµα: Είναι δύο τριετίες; Τι φοβάστε; Τι είναι αυτό,
δηλαδή, που σας περιορίζει την έκταση της λειτουργίας ενός
στελέχους που αποδεικνύεται καλό; Άκουσα τι λέγατε χθες στην
ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Δεν σας καταλαβαίνω γιατί δύο
τριετίες.
Επίσης, τι θα γίνει µε τα στελέχη που είναι τώρα γενικοί διευθυντές, έχοντας διέλθει όλες τις διατάξεις του νόµου που τους
αφορά και οι οποίοι δεν θα κριθούν; Εδώ θα τεθούν ζητήµατα
όχι συνταγµατικότητας, όπως αφελώς σας λένε, αλλά ζητήµατα
νοµιµότητας και πάρα πολλά παράπονα, αιτιάσεις θα βρουν δι-
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καστικό δρόµο. Είδα τις ρυθµίσεις σας, δεν νοµίζω ότι ανταποκρίνεστε σε αυτό το οποίο θέτω και το οποίο το θεωρώ σοβαρό.
Επίσης, δέχοµαι αυτή την αγωνία να βρούµε στελέχη ως µία
αγωνία να λύσουµε το πρόβληµα που αφορά εκατό χιλιάδες ανθρώπους, διακόσιες, τριακόσιες, πολλούς. Εδώ υπάρχουν ερωτήµατα. Θυµάµαι την οµιλία µου στον προϋπολογισµό του 2021,
όπου έλεγα στον κ. Βρούτση ότι υπήρχαν εκατόν πενήντα µία χιλιάδες και κάτι καθυστερούµενες κύριες συντάξεις, ενενήντα µία
χιλιάδες τότε επικουρικές, σαράντα χιλιάδες εφάπαξ. Πάµε πίσω
στο 2020, έχουν ανέβει οι καθυστερούµενες κύριες, έχουν ανέβει
δραµατικά οι καθυστερούµενες επικουρικές και έχουν ανέβει και
τα καθυστερούµενα εφάπαξ.
Έρχεστε και παρουσιάζετε κάποιους αριθµούς σήµερα που
αντιφάσκουν από πληροφορίες που συγκεντρώνουµε εµείς.
Μέχρι το τέλος της ηµέρας σας ζητάµε -και σας ζητώ και προσωπικά- να έχουµε τον πλήρη πίνακα που προέρχεται από υπηρεσίες µε τη σφραγίδα τους, γιατί και εµείς παίρνουµε
πληροφορίες, κύριε Υπουργέ, από υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Εδώ,
αν η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν βασίζεται στους ίδιους αριθµούς,
δεν µπορούµε να κάνουµε πολιτική και επιτέλους, δεν µπορούµε
να δούµε και την πρόοδο ή την καθυστέρηση. Πρώτο το κρατούµενο.
Δεύτερο το κρατούµενο: Αναζητούµε τρόπους να λύσουµε τα
προβλήµατα. Εµείς σας είχαµε πει, Βουλευτής δικός µας είχε πει
στον κ. Βρούτση να καθιερώσει τη δυνατότητα κάποιων συνταξιούχων να βοηθούν. Αυτή η πρόταση ήρθε από εµάς, την απέρριψε ο κ. Βρούτσης. Τη δέχτηκε µετά. Μας είπατε πώς απέδωσε
το µέτρο και αν απέδωσε; Εµείς δεν διεκδικούµε αυθεντικότητα
στο σωστό, εµείς λέµε ότι αγωνιούµε µαζί µε τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες. Ωραία, ένα µέτρο που εµείς το είπαµε
πρώτοι, δεν διεκδικούµε δάφνες αλάθητου. Περπάτησε; Δεν περπάτησε; Ακόµα µαθητεία κάνουν αυτοί, όπως κάνουν µαθητεία
οι επίδοξοι αστυνοµικοί των πανεπιστηµίων; Τι γίνεται; Δεν
έχουµε εικόνα. Όταν δεν έχουµε εικόνα, η νοµοθεσία είναι στον
αέρα.
Μπορείτε να µας πείτε, παίρνοντας τον λόγο, ποια είναι η εµπειρία του Υπουργείου από τους ανθρώπους που δουλεύουν
εκτός υπηρεσιών του ΕΦΚΑ µε τον τρόπο αυτό; Τι έχει αποδώσει
αυτό τον καιρό που έχει περάσει;
Τέλος -για να κλείσω, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε- υπάρχει το
ζήτηµα των κτηρίων του ΕΦΚΑ. Όταν ανέλαβα Υπουργός Εργασίας και ενηµερώθηκα πόσα κτήρια έχει το ΙΚΑ -ΕΦΚΑ σήµερακαι άλλοι οργανισµοί δευτερευόντως σε εποχή κρίσης που η
χώρα πτώχευε, αγανάκτησα και είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει.
Έµεινα δέκα µήνες στο Υπουργείο, γιατί πήγα στο Υπουργείο
Υγείας µετά. Πέρασαν οκτώ Υπουργοί και κάµποσοι Υφυπουργοί
και Αναπληρωτές, πάλι τα ίδια. Κάτι πρέπει να γίνει και εδώ.
Η µέθοδος µιας ανώνυµης εταιρείας που διαχειρίζεται είναι
γνωστή εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό δηµόσιο από τα κτήρια
του δηµοσίου κεντρικά. Εδώ, όµως, επειδή υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ,
επειδή είδα τις διατάξεις, η κυριότητα διατηρείται στον e-ΕΦΚΑ,
σωστά, τη διαχείριση δεν την κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και επίσης, δεν κατάλαβα ποια είναι τα κτήρια για τα οποία χτίζεται µια δοµή. Θέλουµε έναν κατάλογο των κτηρίων, των περιπτώσεων που εκκρεµούν ή των περιπτώσεων που έχουν υπαχθεί
στο ΤΑΙΠΕΔ και έχει ανάµειξη ο e-ΕΦΚΑ. Ειδάλλως, χωρίς στοιχεία η νοµοθεσία δεν είναι σοβαρή. Η νοµοθεσία είναι χτισµένη
πάνω σε υπάρχοντα πραγµατικώς προβλήµατα, αλλά µε θεωρίες
εκσυγχρονισµού, που για να καταλάβουµε εάν ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα, πρέπει να διαθέτουµε, πρώτον, στοιχεία
και δεύτερον, το κλασικότερο για την πολιτική, τους αριθµούς
και δεν τους διαθέτουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μαραβέγιας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι από χτες το απόγευµα, κύριε Λοβέρδο, κατατεθειµένα
στα Πρακτικά τα στοιχεία, οπότε µέχρι να έρθει και η ώρα της
ψηφοφορίας, µπορείτε να τα αναζητήσετε για να βγάλετε τα
συµπεράσµατά σας.
Και ξεκινάω µε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί παρακολουθήσαµε
και αυτές τις δύο ηµέρες στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, αλλά
και τις προηγούµενες ηµέρες στη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής την Αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα να περιγράφει µια δική της εικονική
πραγµατικότητα. Και στόχος είναι -κατά τη γνώµη µου- δυστυχώς, µε µια σειρά από fake news να µπερδέψουν τα πράγµατα
τόσο πολύ, ώστε οι πολίτες να µην µπορέσουν να βγάλουν κάποιο ασφαλές συµπέρασµα για την αναδιοργάνωση του ΕΦΚΑ
από την Κυβέρνηση.
Νοµίζω, όµως, ότι είναι άδικος ο κόπος σας, κύριοι συνάδελφοι, γιατί οι πολίτες βγάζουν πάντοτε στο τέλος τα δικά τους
συµπεράσµατα και αυτά τα συµπεράσµατα έρχονται από την καθηµερινή επαφή, λόγου χάριν, των ασφαλισµένων µε τις υπηρεσίες συνταξιοδότησης, συγκρίνοντας το τι συµβαίνει σήµερα και
το τι ζούσαν οι ίδιοι οι πολίτες πριν από λίγα χρόνια. Ό,τι και να
ισχυριστούν οι πολιτικοί, ο πολίτης γνωρίζει την πραγµατικότητα
σε κάθε περίπτωση.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε το τι προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα. Στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες,
πρώτον, στην αλλαγή του µοντέλου διοίκησης του ΕΦΚΑ και στη
δηµιουργία ενός εξοικειωµένου φορέα διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας του. Αυτές οι δύο µεταρρυθµίσεις από την Αντιπολίτευση χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικοποιήσεις. Fake news, λοιπόν,
νούµερο ένα.
Ξεκινώ µε την ύπαρξη αυτού του νέου µοντέλου διοίκησης του
ΕΦΚΑ που αξιοποιεί κάθε ικανό υποψήφιο για θέσεις ευθύνης.
Αυτό σηµαίνει ότι πολύ απλά ο οργανισµός θα απευθύνεται σε
στελέχη εντός και εκτός του ασφαλιστικού ταµείου και προφανώς, όσοι θα επιλεγούν ως διευθυντές και γενικοί διευθυντές θα
αναλαµβάνουν κανονικά καθήκοντα, όχι, βέβαια, ως ιδιώτες,
όπως ισχυρίστηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά ως µετακλητοί δηµόσιοι υπάλληλοι. Τι σηµαίνει αυτό; Τριετής θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται άπαξ και ο λόγος είναι πολύ απλός,
ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης πρέπει να κρίνονται τακτικά για την απόδοσή τους και να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης εκ µέρους της υπηρεσίας.
Αυτό, λοιπόν, που συµβαίνει στον ΕΦΚΑ, όπως και σε πολλά
άλλα από τα παλιότερα ταµεία τα οποία στην πορεία συγχωνεύτηκαν, είναι ότι το πλήθος των προϊσταµένων που είχαν τοποθετηθεί εδώ και χρόνια παραµένουν στις θέσεις τους, χωρίς να
έχουν επανακριθεί και χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε -ουσιαστική όµως- αξιολόγηση του έργου τους.
Και αυτό το πάγωµα στη διοικητική πυραµίδα του ΕΦΚΑ είναι
που προσπαθεί και έρχεται να διορθώσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Έρχεται να δώσει, λοιπόν, την ευκαιρία σε όλα τα σηµερινά στελέχη του ΕΦΚΑ να ανελιχθούν αξιοκρατικά µε βάση την
απόδοσή τους, αλλά και να προσελκύσει άξιους ανθρώπους
εκτός ΕΦΚΑ σε θέσεις αυξηµένης ευθύνης.
Το γεγονός αυτό φαίνεται να το αντιλήφθηκαν ορισµένοι συνάδελφοι, αλλάζοντας στην πορεία τη θέση τους και έτσι η αγαπητή εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τους
χίλιους διευθυντές που ισχυριζόταν στην επιτροπή ότι θα προσληφθούν έπεσε χθες -η κ. Ξενογιαννακοπούλου- στους διακόσιους πενήντα. Και από τις 8.000 ευρώ τον µήνα που έλεγε άλλο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον µιλάτε για µισθούς διευθυντών
ύψους 4.000 ευρώ. Μας κάνετε, λοιπόν, σκόντο στην Αντιπολίτευση από το 50% ως το 75% και µάλλον κάτι είναι και αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να υπενθυµίσω και να διορθώσω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος µε προεξάρχοντα τον Αρχηγό του, τον κ. Τσίπρα, έβγαλε
από το µυαλό του αυτές τις αµοιβές. Το παρόν νοµοσχέδιο παραπέµπει για θέµατα αποδοχών σε νόµο που ψηφίστηκε από τον
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4354/2015, που φυσικά ορίζει πλαφόν αποδοχών και όχι βέβαια όσα λένε οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Πουθενά, ούτε στον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο παρόν νοµοσχέ-
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διο δεν υπάρχουν οι µισθοί που επικαλείστε.
Σε σχέση τώρα µε τη σύσταση της εταιρείας ακινήτων του eΕΦΚΑ, η Αντιπολίτευση µίλησε και εδώ δυστυχώς για ξεπούληµα,
ασχέτως αν το πραγµατικό αντικείµενό της είναι η διαχείριση των
ακινήτων του ταµείου και όχι η µετατροπή της σε κτηµατοµεσιτική και αυτό είναι δυστυχώς το fake news νούµερο δύο.
Ποια είναι η αληθινή στόχευση; Είναι η αξιοποίηση όλων των
διαθέσιµων καλών πρακτικών διαχείρισης του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει ο ΕΦΚΑ. Είναι ενδεικτικό ότι ο
φορέας έχει περίπου τετρακόσια ακίνητα σε όλη τη χώρα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, εκ
των οποίων ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό έχει µείνει, δυστυχώς,
όλα αυτά τα χρόνια αναξιοποίητο.
Και το ερώτηµα είναι γιατί κάποιοι θέλουν πάση θυσία να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Ποιος κερδίζει από αυτή τη στασιµότητα; Σίγουρα, όχι οι ασφαλισµένοι που στερούνται
πρόσθετους πόρους για τις συντάξεις τους στο µέλλον. Ούτε
κερδίζουν βέβαια και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που συχνά δουλεύουν σε κτήρια επιεικώς ανεπαρκή και πεπαλαιωµένα. Υπάρχει
σε αυτά τα προβλήµατα αντιπρόταση ή µήπως κάποιοι θέλουν
να συνεχίσουν να βλέπουν τα ακίνητα του ταµείου να ρηµάζουν;
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το ζήτηµα της αξιοποίησης του
υπάρχοντος δυναµικού του e-ΕΦΚΑ, το οποίο και θεωρώ κορυφαίο, γιατί πέρα από κτήρια, υπολογιστές και διοικητικές δοµές,
υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν όλες αυτές τις δοµές να λειτουργούν. Είναι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που δίνουν νόηµα και
περιεχόµενο σε αυτή τη µεταρρύθµιση.
Το Υπουργείο επιλέγει να τους πλαισιώσει µε πεντακόσιους
εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι, ειδικά για την επεξεργασία των
συνταξιοδοτικών υποθέσεων αξιοποιούνται πιστοποιηµένοι λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι αναµένεται να βγάλουν τις πρώτες
συντάξεις στα τέλη αυτού του µήνα. Είναι µια σηµαντική προϋπόθεση, η οποία όπως όλα τα µέτρα ενίσχυσης του ΕΦΚΑ, θα
κριθεί και αυτή από το αποτέλεσµά της.
Ούτε σε αυτή την Κυβέρνηση διεκδικούµε το αλάθητο. Το πιο
σηµαντικό, όµως, είναι να εστιάσουµε σήµερα στον πυρήνα του
ανθρώπινου δυναµικού του ΕΦΚΑ που είναι το µόνιµο προσωπικό
του. Και εδώ οι δεσµεύσεις του Υπουργού είναι ξεκάθαρες. Θα
υπάρξουν διορισµοί τετρακοσίων νέων µόνιµων υπαλλήλων µέσω
ΑΣΕΠ, µε ειδίκευση κυρίως στα οικονοµικά και την πληροφορική.
Πρόκειται για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΦΚΑ που θα βοηθήσει
µεσοπρόθεσµα και στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των εκκρεµών συντάξεων.
Πρέπει, όµως, να επισηµάνω εδώ κάτι που αφορά τη σηµερινή
κατάσταση του ταµείου. Στον ΕΦΚΑ ασχολείται µε τις απονοµές
παροχών µόλις το 15% του προσωπικού. Άρα αυτό που χρειάζεται άµεσα είναι άνθρωποι µε τις κατάλληλες γνώσεις οι οποίοι
θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες Απονοµής Συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή είναι δύσκολο κανείς να ξεκινήσει από το µηδέν,
υπάρχει πρόταση την οποία επαναφέρω και σήµερα. Πρόκειται
για ένα πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας στον οργανισµό,
µε παροχή κινήτρων σε υπαλλήλους που ανήκουν στο άλλο το
85% του δυναµικού να µετεκπαιδευτούν και να δουλέψουν στα
τµήµατα της απονοµής συντάξεως. Άλλωστε, αρκετοί από αυτούς που σήµερα υπηρετούν σε τελείως διαφορετικά αντικείµενα
ήδη έχουν µια µεγάλη εικόνα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό
που λείπει είναι οι εξειδικευµένες γνώσεις. Ακριβώς αυτή η
ανάγκη µπορεί να καλυφθεί µέσα από ταχύρρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια µε την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. Είναι πρόταση που µπορεί να δώσει ανάσες σε τοµείς
αιχµής, όπως είναι η απονοµή συντάξεων.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θέλω να πιστεύω ότι
ο στόχος µας είναι κοινός, η βελτίωση του ΕΦΚΑ, προκειµένου
να απονέµει γρήγορα τις ασφαλιστικές παροχές. Εποµένως δεν
χωρούν ούτε αφορισµοί ούτε διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, στην οποία εξαντλείστε συστηµατικά. Όλοι µας οφείλουµε
να εξετάσουµε σοβαρά πώς θα αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο
µέσο για την επιτάχυνση της λειτουργίας του ταµείου. Αυτό είναι
το πρόβληµα που έχουµε µπροστά µας και ζητούν από εµάς τη
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λύση οι πολίτες. Πρέπει να αφήσουµε στην άκρη ακραίες δηλώσεις και να προχωρήσουµε σε ριζοσπαστικές λύσεις για το καλό
όλων των συνταξιούχων και του παρόντος και του µέλλοντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μιχαηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
αυτές τις µέρες αποτελεί άλλη µία ψηφίδα του ευρύτερου νεοφιλελεύθερου σχεδίου που µε συστηµατικότητα και επιµονή ξεδιπλώνει η Κυβέρνηση αυτά τα δυόµισι και πλέον χρόνια. Παρ’
ότι η πανδηµία έβαλε αρχικά κάποιο φρένο στους σχεδιασµούς
της, βγαίνει πλέον αβίαστα το συµπέρασµα που µπορεί κάποιος
να εξάγει για τα καθοριστικά γνωρίσµατα της διακυβέρνησής
σας.
Αυτό που επιτελεί συστηµατικά το επιτελικό σας κράτος είναι
η αποκρατικοποίηση. Για να το διατυπώσω πιο επεξηγηµατικά,
στόχος του ψευδεπίγραφου επιτελικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας είναι, πρώτον, η ιδεολογική υπονόµευση της κρατικής
παρέµβασης και ευρύτερα της ίδιας της έννοιας του δηµοσίου,
δεύτερον οι αλλαγές στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφ’ ενός θα διευκολύνουν τις πολιτικές της απορρύθµισης και
της ιδιωτικοποίησης και αφ’ ετέρου θα καθιστούν δυσκολότερη
την ανατροπή τους και, τρίτον, την υλοποίηση µιας σειράς αποφάσεων και πολιτικών σε διάφορα επίπεδα και µε διαφορετική
εµβέλεια, οι οποίες όµως φέρουν το ίδιο νεοφιλελεύθερο περιεχόµενο και διαπνέονται από την εκχώρηση των πρωτείων στις δυνάµεις της αγοράς.
Μπορεί να επιδείξει κανείς πλείστα παραδείγµατα τέτοιων
αποφάσεων και µέτρων της Κυβέρνησής σας, από επιλογές
στρατηγικού χαρακτήρα όπως είναι η ιδιωτικοποίηση και η πλήρης απόσυρση του δηµοσίου από υποδοµές και δίκτυα, όπως η
ΔΕΗ, τα λιµάνια, έως πιο «χειρουργικές» -θα έλεγα- παρεµβάσεις, όπως η πριµοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων και η επαναφορά των εργολάβων καθαριότητας σε νοσοκοµεία και άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες.
Ας µείνουµε, όµως, στα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο
άλλωστε βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή, θα έλεγα, του νεοφιλελεύθερου σχεδίου σας τόσο λόγω του ίδιου του αντικειµένου
του, όσο και λόγω του ότι ο σηµερινός Υπουργός έχει αναχθεί
σε διεκπεραιωτή κάποιων από τις πλέον κοµβικές πολιτικές του
αντικοινωνικού προγράµµατός σας.
Μετά, λοιπόν, τα πλήγµατα που επιφέρατε στις προβλέψεις
για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, για το βάσιµο λόγο απόλυσης που είχε νοµοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, µετά την απορρύθµιση
των εργασιακών σχέσεων, την περιστολή των συνδικαλιστικών
δικαιωµάτων και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης
που νοµοθετήσατε το προηγούµενο καλοκαίρι, έρχεστε τώρα να
εισάγετε όχι µόνο κριτήρια, αλλά και έµψυχο δυναµικό του ιδιωτικού τοµέα στον ΕΦΚΑ.
Κάποια από τα προβλήµατα που επικαλείστε ως αιτίες της σηµερινής νοµοθέτησης, όπως οι µεγάλες καθυστερήσεις στις απονοµές συντάξεων και η συχνά προβληµατική, θα έλεγα,
εξυπηρέτηση των πολιτών από τον ΕΦΚΑ είναι προφανώς υπαρκτά και τα γνωρίζουµε.
Τι κάνετε, όµως, για αυτά τα προβλήµατα; Από τη µια αποκρύπτετε την αλήθεια και από την άλλη δίνετε τη µόνη λύση που µπορείτε βάσει των νεοφιλελεύθερων εµµονών σας. Αποκρύπτετε,
δηλαδή, τις δικές σας ευθύνες γι’ αυτές τις τεράστιες καθυστερήσεις. Και δεν αναφέροµαι καν στις διαχρονικές ευθύνες της
παράταξής σας για την λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων
και του ασφαλιστικού συστήµατος εν γένει.
Θα περίµενε, όµως, κάποιος και σίγουρα οι πολίτες που σας
ψήφισαν ότι το σχέδιό σας, όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση, θα
ήταν ανάλογα αποτελεσµατικό µε την ένταση της προπαγάνδας
σας για δήθεν αύξηση των εκκρεµών συντάξεων επί ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως απ’ ό,τι φαίνεται πλέον ούτε σχέδιο αξιόπιστο είχατε ούτε
η διαχείρισή σας ήταν στοιχειωδώς επαρκής.
Και ποιο είναι το αντίδοτο που συνιστάται γι’ αυτή την αποτυ-
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χία σας; Όχι η αύξηση του υπαλληλικού δυναµικού του ΕΦΚΑ,
όχι η αξιοποίηση αποφοίτων της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης,
όχι η εφαρµογή µετά από διάλογο µε τους εργαζόµενους και τα
ενδιαφερόµενα µέρη καινοτόµων δράσεων για τη βελτίωση του
οργανωτικού πλαισίου, την επίλυση επίσης των προβληµάτων
διαλειτουργικότητας των συστηµάτων που χειρίζονται οι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ, πράγµατα τα οποία θα είχαν άµεσο αντίκτυπο στην επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΦΚΑ.
Αντ’ αυτών ο από µηχανής θεός που θα λύσει το πρόβληµα
είναι βγαλµένος από τις χρυσές σελίδες των ανά τον κόσµο νεοφιλελεύθερων εγχειριδίων. Η πρόσληψη, δηλαδή, στελεχών του
ιδιωτικού τοµέα που ως διευθυντές και γενικοί διευθυντές του
ΕΦΚΑ µε παχυλούς ειδικούς µισθούς, που δεν απαντώνται πουθενά στο δηµόσιο, θα κοµίσουν την υποτιθέµενη τεχνοκρατική
σοφία και αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων και θα καθορίσουν ως άλλοι εξολοθρευτές το επίδικο.
Βεβαίως, όπως συνηθίζετε, δεν είστε καν συνεπής στις διακηρύξεις σας. Περί αριστείας τα αναγκαία προσόντα που βάζει το
νοµοσχέδιο είναι στοιχειώδη. Δεν προσδιορίζονται καν συναφή
επιστηµονικά ή επαγγελµατικά εφόδια, ενώ η διαδικασία πρόσληψης δεν τηρεί καν τα προσχήµατα της αντικειµενικότητας.
Είναι σαφές πως επιλέγετε τον ΕΦΚΑ ως δοκιµαστικό πεδίο προκειµένου να γενικευτεί αυτό το project και τα golden boys του
ιδιωτικού τοµέα και σε άλλους οργανισµούς του δηµοσίου.
Να είστε βέβαιοι ότι µια προοδευτική κυβέρνηση µε κορµό τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα τερµατίσει µια τέτοια νεοφιλελεύθερη πολιτική, αυτά τα νεοφιλελεύθερα πειράµατα εκτός
των άλλων προσβλητικών για την πλειοψηφία των ευσυνείδητων
δηµοσίων υπαλλήλων και τους εκατοντάδες χιλιάδες προσοντούχων νέων που αναζητούν εργασία, όπως βέβαια θα ξηλώσει το
όλο πολιτικό και θεσµικό πλέγµα ενάντια στον κόσµο της εργασίας που υφαίνετε συστηµατικά.
Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαρτζώκας εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαιτέρως
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα
µια συζήτηση πολιτική για το ποιες είναι οι ευθύνες που µας
έφτασαν µέχρι εδώ και ποιες είναι οι πολιτικές που µας έφτασαν
µέχρι εδώ. Βέβαια ο χρόνος δεν το επιτρέπει.
Δεν το επιτρέπει και η στιγµή, γιατί συζητώντας για το νοµοσχέδιο το σηµερινό αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι υπάρχουν χιλιάδες συµπολίτες µας τη στιγµή που εµείς προσπαθούµε να
µεταρρυθµίσουµε τον πολύπαθο ΕΦΚΑ, οι οποίοι µας παρακολουθούν και αναµένουν από εµάς πολλά και οι οποίοι διαχρονικά
και όχι σήµερα, για να µην ξεχνάµε τις ευθύνες µας, σκέφτονται
και πιστεύουν ότι ανάµεσα στη σύνταξή τους και στην απονοµή
της υπάρχει πολύ µακρύς δρόµος και µια άβυσσος που τους χωρίζει.
Αυτή, λοιπόν, η πολυετής αναµονή στην οποία έχουν καταδικαστεί χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι µόχθησαν για τριάντα, σαράντα χρόνια περιµένοντας να λάβουν τα δεδουλευµένα τους,
περιµένοντας να λάβουν αυτά που δικαιούνται, γιατί αυτοί οι ίδιοι
τα πλήρωσαν, περιµένοντας να λάβουν τις περικοµµένες συντάξιµες αποδοχές από τα δεκαετή µνηµόνια είναι από τις µεγάλες
συλλογικές ντροπές του κράτους µας -και αυτό αφορά όλους
µας- την οποία όλοι µας νιώθουµε κάθε φορά που ακούµε µια
προσωπική ιστορία ταλαιπωρίας κάποιων εν αναµονή συνταξιούχων. Γι’ αυτό κάνουµε αυτόν τον αγώνα µε µπροστάρη τον
Υπουργό, γιατί ναι µεν έχουν γίνει πολλά σηµαντικά βήµατα στην
ταχύτητα απονοµής σύνταξης και πράγµατι κάτι φαίνεται να αλλάζει. Ωστόσο δεν θα πρέπει να σταθούµε µόνο στα αυξηµένα
νούµερα που αποδεικνύουν την επιτάχυνση.
Υπάρχουν ακόµα χιλιάδες κύριες και επικουρικές συντάξεις,
όπως οι καταβολές εφάπαξ και παράλληλων συντάξεων που εκκρεµούν. Υπάρχουν εκκρεµότητες, λοιπόν, του δηµοσίου διαχρονικά εδώ και έτη πολλά προς τους ανθρώπους που για µια
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ολόκληρη ζωή δούλεψαν σκληρά και χρηµατοδότησαν τις συντάξεις των προηγούµενων. Πίσω απ’ αυτές τις εκκρεµότητες
υπάρχουν πολίτες απογοητευµένοι από το ελληνικό κράτος και
σίγουρα υπάρχουν και προσωπικά δράµατα ανέχειας και αδυναµίας επιβίωσης.
Και το βασικό συµπέρασµα που µας φέρνει όλους προ των ευθυνών µας είναι ότι ο ΕΦΚΑ, ο βασικός φορέας κοινωνικών ασφαλίσεων, είναι ένας οργανισµός που πάσχει πολλαπλώς. Θα
µπορούσε να πει κάποιος ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο ΕΦΚΑ
είναι εµφανώς αντικοινωνικός. Και αυτό είναι και παράδοξο και
ειρωνικό και φυσικά ανεπίτρεπτο.
Και ερχόµενος στην ουσία των διατάξεων του νοµοσχεδίου
ιδίως σε αυτές που εστιάζουν στη βελτίωση της απόδοσής του
και την ενίσχυση της λογοδοσίας των στελεχών του θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, γιατί πράγµατι
τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει µε ποιον τρόπο ασκείται η ηγεσία
σε έναν οποιονδήποτε κρατικό φορέα ούτε αν η σύνταξή του εκδίδεται από κάποιον πιστοποιηµένο λογιστή ή δικηγόρο.
Τον πολίτη τον ενδιαφέρουν δύο συγκεκριµένα πράγµατα.
Πρώτον, να µπορεί να απολαύσει τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα,
όπως την απονοµή της σύνταξης σε εύλογο χρόνο από την αίτησή του. Και δεύτερον, τον ενδιαφέρει η φορολόγησή του να
έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, να βλέπει δηλαδή ότι οι δαπάνες
που αποδίδει στο κράτος για την εύρυθµη λειτουργία του επιστρέφουν στον πολίτη µε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Δεν τάσσοµαι καθόλου υπέρ των ιδεοληψιών που προστάζουν
ότι οτιδήποτε δηµόσιο είναι καλό και αγαθό και οτιδήποτε ιδιωτικό είναι εξ υπαρχής κακό. Θεωρώ ότι το δηµόσιο έχει άξια και
ικανότητα στελέχη και αυτό έχει αποδειχθεί και την ίδια στιγµή
πιστεύω στη τεχνογνωσία µε την οποία µπορεί να µπολιάσει ο
ιδιωτικός τοµέας στο δηµόσιο.
Υπό αυτό το πρίσµα, λοιπόν, οι διατάξεις του πρώτου µέρους
του νοµοσχεδίου που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης
του ΕΦΚΑ, προβλέποντας δυνατότητα υποψηφιότητας για θέσεις
ευθύνης τόσο από στελέχη του δηµοσίου όσο και από ιδιώτες µε
βρίσκουν απολύτως σύµφωνο µε µία βασική προϋπόθεση, ότι θα
τηρηθούν στο ακέραιο όλες οι εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας στην επιλογή των στελεχών και ότι µοναδικός γνώµονας
για την πλήρωση των θέσεων θα είναι η αποτελεσµατικότητα.
Στο ίδιο πνεύµα τάσσοµαι υπέρ της πριµοδότησης της παραγωγικότητας πιστεύοντας ότι αυτή µπορεί να είναι µια πρακτική
που µπορεί να υιοθετήσει όλος ο δηµόσιος τοµέας, γιατί οι καλοί
υπάλληλοι πρέπει να ξεχωρίζουν και να αµείβονται και να επιβραβεύονται καλύτερα.
Και εννοείται ότι υποστηρίζω µε θέρµη την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας κατά υπαλλήλων του
ΕΦΚΑ, όχι µόνο για τους προφανείς λόγους, δηλαδή τη διαπίστωση παραπτώµατος που βλάπτει κάθε έννοια του δηµοσίου
συµφέροντος, αλλά κυρίως διότι θεωρώ απαράδεκτο να εκκρεµούν πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων που άγονται και φέρονται και πάνω απ’ όλα σπιλώνουν υπολήψεις.
Επίσης, σηµαντικές είναι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου για τη
λιµνάζουσα περιουσία του ΕΦΚΑ, όπου επιτέλους έχουµε µια
πρωτοβουλία αξιοποίησής της µε άµεσα θετικά αποτελέσµατα
στην αύξηση των εσόδων προς όφελος των ασφαλισµένων.
Στο τρίτο µέρος και ιδιαίτερα στο άρθρο 23 του νοµοσχεδίου,
είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα σε
έναν ασφαλισµένο που υπάγεται σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης λόγω της ιδιότητας του να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα
που θα καταβάλλει τις εισφορές του.
Η εν λόγω διάταξη είναι ευεργετική για πολλούς επαγγελµατίες και θα πω ότι είναι και µια διάταξη κοινής λογικής, όπως κοινής λογικής είναι η διάταξη περί χορήγησης ασφαλιστικής
ενηµερότητας σε όσους έχουν βεβαιωµένες οφειλές µέχρι του
ποσού των 100 ευρώ. Η στέρηση της φορολογικής ενηµερότητας για ένα τόσο ασήµαντο ποσό, που πολλές φορές εµφανιζόταν λόγω µη συγχρονισµού της ίδιας της διοίκησης, προκαλούσε
µεγάλη ταλαιπωρία ιδίως στις επιχειρήσεις.
Κλείνοντας, πράγµατι ο ΕΦΚΑ χρειάζεται µια αλλαγή φιλοσοφίας, µια ολιστική παρέµβαση. Η αλλαγή παραδείγµατος χρειάζεται ριζικές τοµές µε τόλµη. Στους πολυτραυµατίες, όπως
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αποκαλούµε συχνά τον ΕΦΚΑ, δεν πιάνουν τα τσιρότα. Αυτό λοιπόν κάνουµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Συµφωνώ απόλυτα ότι απαιτούνται νέες προσλήψεις και χαίροµαι που αυτές έχουν προγραµµατιστεί. Συµφωνώ απόλυτα ότι
απαιτούνται πιο ευέλικτες διαδικασίες απόκτησης προµηθειών
στον ΕΦΚΑ και µε ικανοποίηση βλέπουµε ότι αυτές προβλέπονται
στο παρόν νοµοσχέδιο. Γιατί δεν είναι αστείο, συνέβαινε και συµβαίνει κυρίως στο παρελθόν κατά κόρον, ότι οι υπάλληλοι φέρνουν τα δικά τους αναλώσιµα, κάτι το οποίο είναι προφανώς
απολύτως δραµατικό.
Και κάνω εδώ, κλείνοντας, δύο ακόµη προτάσεις: Πρώτον, την
ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού κάθε ασφαλισµένου.
Η πρόταση να ψηφιοποιείται το ασφαλιστικό αρχείο κάθε ασφαλισµένου µε αίτηµά του δύο χρόνια πριν βγει στη σύνταξη είναι
κάτι που µπορεί να γίνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεύτερον, την
κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και την πλήρη µηχανογράφηση του ΕΦΚΑ.
Χρειάζονται λοιπόν πραγµατικές τοµές. Αυτές οφείλουµε
στους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ. Αυτό οφείλουµε στους Έλληνες πολίτες που δούλεψαν για δεκαετίες και έχουν δικαίωµα να
απολαύσουν µια αξιοπρεπή σύνταξη στο τέλος της ζωής τους
και αυτή να αποδοθεί στην ώρα της. Αυτό κάνουµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε µέχρι τέλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αναρωτιέµαι τελικά µετά από τόσα επιτεύγµατα που έχετε καταφέρει, στα επόµενα γενέθλιά σας πόσες τούρτες θα χρειαστεί
να κόψετε και πόσους ορόφους θα έχουν αυτές οι τούρτες πια.
Διότι πλέον δεν είναι µονάχα η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» και η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»,
που είχατε στολίσει την τούρτα γενεθλίων σας µε τον εαυτό σας
σε ρόλο «Σούπερµαν», αλλά είναι και η ΔΕΗ, είναι και ο ΔΕΔΔΗΕ,
είναι και η «ΛΑΡΚΟ», είναι και η επικουρική ασφάλιση, τώρα και
ο ΕΦΚΑ.
Εγώ όµως, κύριε Υπουργέ, δεν θα πω ότι είσαστε ανίκανος, ότι
είσαστε άχρηστος, ότι είσαστε αποτυχηµένος. Αποτυχηµένη
είναι η πολιτική που µε ευλάβεια ακολουθείτε. Δεν είστε εσείς.
Είναι µια πολιτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική, που έχει αποτύχει
σε συνθήκες κανονικότητας, πόσω δε µάλλον σε συνθήκες κρίσης, στις συνθήκες που φέρνει και η κρίση της πανδηµίας και η
κλιµατική κρίση. Και σε όλο τον πλανήτη, ακόµα και στη µητρόπολη του καπιταλισµού, συνειδητοποιούν ότι µε αυτή την πολιτική δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Όµως, εσείς εµµονικά συνεχίζετε, επιµένετε και βεβαίως τα
αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής δεν αργούν να φανούν στην
κοινωνία και στους πολίτες. Είναι µια πολιτική που θέλει το κράτος ανίσχυρο και τις αγορές ανεξέλεγκτες. Είναι µια πολιτική που
θέλει όχι µονάχα αυτό, αλλά ιδιαίτερα -θα µου επιτρέψετε να πωστη γιαλαντζί εκδοχή του φιλελευθερισµού, στη δική σας εκδοχή, θέλετε το κράτος να είναι ανίσχυρο όταν ο πολίτης το έχει
ανάγκη και όταν η κοινωνία χειµάζεται, αλλά να είναι εκεί για να
γίνεται πελάτης ιδιωτικών συµφερόντων. Το κράτος να το αρµέγουν τα funds και τα γαλάζια παιδιά, τα golden boys, αλλά όχι
για να στηρίζει την κοινωνία, όταν η κοινωνία έχει ανάγκη!
Και θα ήθελα ειλικρινά να σας ρωτήσω τα εξής, αν και βεβαίως
η ευθύνη της πολιτικής δεν ανήκει σε εσάς, ανήκει στον κ. Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο έχων την ευθύνη της πολιτικής και την
ιδιοκτησία της πολιτικής της Κυβέρνησης και τις εντολές του
προφανώς εκτελείτε. Όµως, έτυχε να βρίσκεστε σε δυο πολύ κρίσιµα Υπουργεία, τα οποία έχουν δηµιουργήσει συµφορά κοινωνική και τα δύο: και το Υπουργείο Ενέργειας, του οποίου
διατελέσατε Υπουργός και το Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο
είστε τώρα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω πραγµατικά µε όλη αυτή
την κοινωνική συµφορά που έχει έρθει, µε το «ολοκαύτωµα»
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ιδίως µε τους λογαριασµούς στην ενέργεια, αν αισθάνεστε ότι
τα κάνατε όλα καλά ή ότι χρωστάτε κάποιες εξηγήσεις στον ελληνικό λαό.
Και για να είµαι πιο συγκεκριµένος, κύριε Χατζηδάκη, θα σας
θυµίσω τι δηλώνατε, όταν σας ασκούσαµε κριτική, µε την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργός Ενέργειας, διότι σπεύσατε να εξαφανίσετε τη µείωση που εµείς είχαµε επιφέρει την
άνοιξη του 2019 µειώνοντας το φόρο προστιθέµενης αξίας στον
κατώτατο συντελεστή στην ενέργεια, αυτή τη µείωση που θα
έπρεπε να δουν στα τιµολόγια τους οι πολίτες ύψους περίπου
15%, σπεύσατε να την εξανεµίσετε αυξάνοντας τις τιµές.
Είχατε δηλώσει -το tweet σας µεταφέρω- «ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσµος θα καταλάβει όταν θα έρθουν οι λογαριασµοί της
ΔΕΗ στο σπίτι ότι τελικά δεν θα πληρώνει τίποτα παραπάνω. Οι
καταναλωτές ό,τι πλήρωναν θα συνεχίσουν να πληρώνουν.».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά είναι τα δικά σας λόγια και, αν δεν κάνω λάθος, είναι από
τις 26 Ιουλίου 2019. Θα τα δώσω µετά στα Πρακτικά όλα µαζί.
Και βέβαια σπεύσατε να δηµιουργήσετε µια γενικευµένη ρητορική απαξίωσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού για
να τα κάνετε όλα αυτά, στη βάση ότι δήθεν εκινδύνευε µε πτώχευση. Εκινδύνευε µε πτώχευση γιατί; Επειδή για µία χρονιά,
ίσως και για δύο συνεχόµενες χρονιές, η τελική κερδοφορία ήταν
σε αρνητικό έδαφος.
Με βάση, όµως, τα επίσηµα στοιχεία της ΔΕΗ, η λειτουργική
της κερδοφορία επί των ηµερών µας -επαναλαµβάνω και το λέω
αυτό για να σταµατήσει αυτή η σπέκουλα- επί της δικής µας διακυβέρνησης ήταν σε θετικό έδαφος. Λόγω έκτακτων γεγονότων
-αποµειώσεις αξίας λιγνιτικών µονάδων, κόστος ΝΟΜΕ, αυξηµένες λειτουργικές δαπάνες- η τελική κερδοφορία ήταν όντως το
2018 σε αρνητικό έδαφος, αλλά το 2019 όταν την παραλάβατε
εσείς, ήταν και η τελική κερδοφορία σε θετικό έδαφος.
Όµως, ας µην πάµε τόσο µακριά, στο 2019. Όλοι γνώριζαν.
Προφανώς ενδεχοµένως και δεν θέλω να κακίσω κανέναν για το
έλλειµµα να προφητεύσει το µέγεθος της καταστροφής, δεν
γνωρίζαµε το µέγεθος της ενεργειακής κρίσης, αλλά το γνωρίζαµε ότι έρχεται αυτή η ενεργειακή κρίση µετά την πανδηµία.
Τον Δεκέµβρη του 2020 σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό
σταθµό ΘΕΜΑ 104,6, είχε πει ο κ. Χατζηδάκης: «Δεν θα αυξηθούν
τα τιµολόγια ρεύµατος για τους καταναλωτές». Όχι το 2019,
τέλος 2020 - αρχές 2021. Και δηλώνατε κατηγορηµατικά ότι δεν
θα υπάρξει καµµία αύξηση στις τιµές της ΔΕΗ ούτε και στις τιµές
των ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας, ότι «δεν υπάρχει ούτε µία στο
τρισεκατοµµύριο να ανεχθούµε τέτοια παιχνίδια». Αυτά δηλώνατε. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να δώσετε εξηγήσεις απέναντι
στον ελληνικό λαό γι’ αυτά τα οποία λέγατε και για την καταστροφή που έχει έρθει; Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν αισθάνεστε την ανάγκη να δώσετε εξηγήσεις για όσα δηλώνατε, ενώ
ήταν φανερό τι έρχεται, τώρα δεν αισθάνεστε άσχηµα την ώρα
που η κοινωνία χειµάζεται, την ώρα που το µέσο νοικοκυριό δεν
µπορεί να τα βγάλει πέρα, καθώς από την τρίτη εβδοµάδα του
µήνα τελειώνει το εισόδηµα, όπως και οι επαγγελµατίες, οι µικροί
και µεσαίοι -κάντε µια βόλτα στην αγορά-, την ώρα που οι αγρότες δεν µπορούν να µείνουν στα χωράφια τους εξαιτίας του γεγονότος ότι µε τις επιλογές σας πολλαπλασιάσατε το κόστος της
ενεργειακής κρίσης, σε αυτές τις συνθήκες και ενώ επιµένετε να
µην αυξάνετε τον κατώτατο µισθό για να υπάρξει εισόδηµα στον
εργαζόµενο, στον µισθωτό, το οποίο θα πέσει στην αγορά, δεν
αισθάνεστε άσχηµα να φέρνετε νοµοσχέδια τα οποία δηµιουργούν συνθήκες, αν θέλετε, κοινωνικής δυσφορίας µέσα από τις
συγκρίσεις που γίνονται για τους µισθούς του µέσου ιδιωτικού
και δηµόσιου υπαλλήλου και των golden boys που θα αµείβονται
µε τέσσερις, µε πέντε, µε έξι, µε οκτώ χιλιάδες ευρώ;
Και δεν αισθάνεστε άσχηµα ως φιλελεύθερος, όταν την ίδια
στιγµή που οµνύετε υπέρ της λειτουργίας των αγορών και της
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αυτορρύθµισής τους και του λιγότερου κράτους, εσείς από το
«παράθυρο» γεµίζετε το ελληνικό δηµόσιο µε µετακλητούς και
µε «blue golden boys», µε «γαλάζια χρυσά παιδιά»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ήταν εποποιία µονάχα αυτή για την οποία µίλησε ο καθαιρεθείς Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, τα χρόνια
του 2007 - 2009 της διακυβέρνησης Καραµανλή. Εποποιία είναι
και αυτό που κάνετε σήµερα εσείς. «Γαλάζια παιδιά» παντού, ενώ
η κοινωνία στενάζει. Και υποτίθεται ότι εσείς είστε µε το λιγότερο
κράτος, αλλά εσείς στην πραγµατικότητα θέλετε το κράτος να
είναι τσιφλίκι σας, θέλετε το κράτος να σας σιτίζει. Θέλετε λιγότερο κράτος για τον πολίτη, αλλά περισσότερο κράτος για τα
κοµµατικά στελέχη. Για τα διακόσια πενήντα έξι στελέχη του
ΕΦΚΑ δεν ζητάτε ούτε καν τα προσόντα που θέτει ο ΑΣΕΠ, αλλά
τους δίνετε υπέρογκες αµοιβές και ενώ η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Και τα ίδια κάνετε παντού, όχι µόνο στον ΕΦΚΑ. Γεµίσατε το
δηµόσιο µε µετακλητούς και µε «γαλάζια» ρουσφέτια. Τα ίδια και
χειρότερα κάνετε στη ΔΕΗ. Κατάργηση του ΑΣΕΠ και των συλλογικών συµβάσεων για τους διορισµούς στη ΔΕΗ. Δηµιουργήσατε εργαζόµενους δύο ταχυτήτων, µε νέους φτηνούς
εργαζόµενους των 600 ευρώ που δεν θα καλύπτονται από τις
συλλογικές συµβάσεις και µε στελέχη διοίκησης µε αυξηµένες
αµοιβές και µε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Καταργήσατε την αξιοκρατία, τη διαφάνεια στις προσλήψεις, ανοίγοντας την πόρτα σε
ρουσφέτια όσο µπορείτε κι όπως µπορείτε.
Τώρα είναι η εποχή που µας αρέσει να µιλάµε για το παρελθόν,
λες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ανέκαθεν απέναντι σε αυτή τη λογική
και απέναντι και στις κυβερνήσεις Καραµανλή και τις κυβερνήσεις πρωτύτερα του κ. Μητσοτάκη του πατρός. Να τα θυµηθούµε;
Εσείς οι νεοφιλελεύθεροι είστε χειρότεροι, αποδειχθήκατε χειρότεροι. Για να θυµούνται οι γηραιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι, τι διαπράξατε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη το 1990 1993 στη ΔΕΗ; Τα ξεχάσατε; Μέσα σε µία τριετία έντεκα χιλιάδες
εξακόσιες προσλήψεις, αυξήσατε κατά το ένα τρίτο το δυναµικό
της ΔΕΗ µε ρουσφέτια. Οκτώ χιλιάδες επτακόσια ρουσφέτια σε
µία χρονιά!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτές είναι οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη και οι λογικές Μητσοτάκη στη χώρα, δήθεν λιγότερο κράτος, αλλά περισσότερο κοµµατικό κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τα ίδια λέγατε και τότε, τα ίδια και τώρα, ότι δήθεν θέλετε λιγότερο κράτος. Αυτό µπορεί να ήταν τριάντα χρόνια πριν, αλλά
εδώ οι Βουλευτές σας συζητούσαν για δεκαπέντε χρόνια πριν.
Ο Υπουργός σας, που τον καθαιρέσατε, και ο νυν δήµαρχος µίλαγαν για δεκαπέντε χρόνια πριν. Και δεκαπέντε χρόνια πριν και
τριάντα χρόνια πριν και σήµερα τα ίδια κάνετε. Είναι στο DNA
σας, θεωρείτε το κράτος τσιφλίκι σας. Αυτή είναι η λογική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε, λοιπόν, στο τώρα, αφού δεν σας αρέσει να µιλάµε για
το παρελθόν. Πόσες γενικές διευθύνσεις βρήκατε στη ΔΕΗ,
κύριε Χατζηδάκη, το 2019; Επτά. Πόσες τις κάνατε σήµερα; Δεκαπέντε. Από είκοσι επτά διευθυντές το 2019 σήµερα έχετε εκατόν πέντε µε εβδοµήντα νεοφερµένους από την αγορά, από
εσάς, µε υψηλές αµοιβές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Από εξήντα βοηθούς διευθυντές που βρήκατε το 2019 πόσους
βοηθούς διευθυντές έχει σήµερα; Διακόσιους πενήντα από
εξήντα. Μαγαζί σας η ΔΕΗ! Μαγαζί σας ήτανε και µαγαζί σας θέλετε να το ξανακάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και την ίδια στιγµή, δώρο στα funds η περιουσία του ελληνικού
λαού µέσα σε µια νύχτα και, µάλιστα, µέσα από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όχι από διαδικασία πώλησης. Δηλαδή, βάλαµε και λεφτά, βάλαµε 100 εκατοµµύρια ως δηµόσιο εννοώ, ως
βασικός µέτοχος, για να χάσουµε το 15% των µετοχών, µετατρέποντας τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού από επιχείρηση κοινής ωφέλειας σε επιχείρηση ωφέλειας των «γαλάζιων» golden
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boys και των ιδιωτών επενδυτών -µόνο αυτοί θα ωφελούνται
πλέον- που κερδίζουν και θα κερδίζουν πάνω στη συµφορά που
έχει βρει κάθε νοικοκυριό, κάθε µικροµεσαίο επαγγελµατία, τους
αγρότες, τους µισθωτούς, τους εργαζόµενους, µε τους λογαριασµούς που έρχονται και παθαίνει ο κόσµος εγκεφαλικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και το λέω αυτό, διότι τις τελευταίες µέρες έχουµε σειρά δηµοσιευµάτων που µας λένε ότι υπάρχει κερδοφορία µεγάλη. Από
πηγές της ίδιας της εταιρείας: Λειτουργική κερδοφορία στα 850
εκατοµµύρια ευρώ για τη ΔΕΗ το 2021 και για τη ΔΕΠΑ ιστορικό
ρεκόρ κερδοφορίας το 2021. Τη στιγµή, δηλαδή, που έχετε
εξαντλήσει, έχετε ξεθεώσει µε τους λογαριασµούς τα νοικοκυριά, αυτοθαυµάζονται τα στελέχη σας για την υψηλή κερδοφορία.
Θα έρθω και σε ένα άλλο θέµα εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ποιες είναι οι αµοιβές
του «αρχι-golden boy» της ΔΕΗ, του κ. Στάσση, του Διευθύνοντος Συµβούλου, σε σχέση µε τις αµοιβές που έπαιρνε ο κ. Παναγιωτάκης επί ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ, όταν επί τεσσεράµισι χρόνια δεν
είχε ακριβύνει ούτε ένα ευρώ το τιµολόγιο στα νοικοκυριά; Έξι
φορές µεγαλύτερες. 360.000 ευρώ ετησίως µε τα µπόνους καθαρίζει ο κ. Στάσσης! Το γνωρίζετε αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είστε κορόιδα εσείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας! Κορόιδα είσαστε. Δεν πήγατε και εσείς να γίνετε «γαλάζια» golden
boys, κάθεστε εδώ και κάνετε τους «γαλάζιους» Βουλευτές.
360.000 ευρώ καθαρίζει ο κύριος µαζί µε τα µπόνους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ετήσιες απολαβές αποζηµίωσης για τον
ρόλο που διατελεί 85.000 ευρώ. Τέσσερις φορές περισσότερα
παίρνει ο κ. Στάσσης από τον κ. Μητσοτάκη. Πλάκα µας κάνετε;
Γιατί να ιδρώσει, λοιπόν, αυτός ο κύριος αν αυξήθηκαν τα τιµολόγια, αν δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα η µέση οικογένεια, αν
δεν µπορεί ο µέσος Έλληνας πολίτης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αν έρχεται η σύνταξη 700 ευρώ και έρχεται ο λογαριασµός 600 ευρώ; Στα παλιά του υποδήµατα και στα δικά σας
τα παλιά υποδήµατα!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, τα ίδια και χειρότερα κάνετε και σε άλλους οργανισµούς του δηµοσίου. Τους αλώνουν τα «γαλάζια» παιδιά. Στον
ΔΕΔΔΗΕ στελέχη από την αγορά καταλαµβάνουν θέσεις στο οργανόγραµµα, µε µοναδικό κριτήριό τους την πολιτική τους ταυτότητα και µάλιστα σε διευθυντικές θέσεις που δηµιουργούνται
ειδικά γι’ αυτούς. Έντεκα νέες θέσεις διευθυντών στον ΔΕΔΔΗΕ
για πολιτικούς φίλους, µε εντολές του Μεγάρου Μαξίµου.
Αύξηση των αµοιβών για τους διευθυντές και γενικούς διευθυντές που υπερβαίνουν πλέον το πλαφόν των 4.650 ευρώ τον
µήνα και πάρτι αυθαιρεσίας µε τα µπόνους λίγες µέρες πριν
λήξει το έτος, τα Χριστούγεννα, ώστε να πάρουν τα «γαλάζια»
παιδιά του διοικητικού συµβουλίου το 100% των χρυσών µπόνους, δηλαδή έως και 50% των µικτών αποδοχών τους, δηλαδή
έως 60.000 ευρώ.
Ε, δεν είναι κι άσχηµα ρε παιδιά. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης
πίνει». Την ώρα που ο συνταξιούχος, ο µισθωτός, ο αγρότης, ο
ελεύθερος επαγγελµατίας, ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας στενάζει, εσείς δίνεται µπόνους στους εαυτούς σας, στα παιδιά σας,
Και ποια είναι τα αποτελέσµατα; Διότι θα αντιτείνει κανείς ότι
εντάξει, όλο αυτό γίνεται όχι γιατί έχετε στήσει ένα πάρτι στο
κράτος, αλλά γιατί θέλετε να φέρετε τους άριστους. Διότι µέχρι
τώρα οι παθογένειες του ελληνικού δηµοσίου ήταν επειδή είχαµε
κακά αµειβόµενα στελέχη, δεν είχαµε καλούς µάνατζερ κι εσείς
φέρατε τους άριστους, τους καλούς. Ποια είναι τα αποτελέσµατα της άλωσης του ΔΕΔΔΗΕ και στη ΔΕΗ;
Ο άριστος ΔΕΔΔΗΕ ήταν απόλυτα απροετοίµαστος στις δύο
κακοκαιρίες, πέρυσι στη «Μήδεια» και φέτος στην «Ελπίδα».
Πέντε µέρες χωρίς ρεύµα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ο άριστος ΔΕΔΔΗΕ, των στελεχών µε τα παχυλά µπόνους, δεν έδωσε
ούτε τα σωστά στοιχεία για τις επιδοτήσεις του Ιανουαρίου, µε
αποτέλεσµα να µην µπουν οι εκπτώσεις σε όλους τους καταναλωτές. Μέχρι και η ΡΑΕ αναγκάστηκε να επιβάλει πρόστιµο για
παράλειψη ΑΦΜ και στοιχείων επικοινωνίας πελατών. Η ΡΑΕ
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έβαλε πρόστιµο στους άριστους.
Τι καταφέρατε όµως -ας αφήσουµε τώρα το θέµα των «γαλάζιων παιδιών»- µε τη στρατηγική σας των ιδιωτικοποιήσεων και
µε τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µε τα οποία από εδώ και στο
εξής λειτουργούν τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και η ΔΕΗ. Πουλήσατε
το 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε κάποιο fund, το οποίο χωρίς κανένα
ρίσκο, χωρίς καµµία δέσµευση επενδύσεων, χωρίς καµµία τεχνογνωσία, απλά θα κάθεται και θα καταγράφει κέρδη κάθε χρόνο.
Το ίδιο κάνετε και µε το 17% της ΔΕΗ.
Τι καταφέρατε µε αυτό, πέρα από το να πανηγυρίζουν κάποιοι
για τα κέρδη έπειτα, την ώρα που στενάζει η κοινωνία; Καταφέρατε να βυθίσετε τη χώρα σε ενεργειακή φτώχεια. Η Ελλάδα στέφεται για µήνες συνεχόµενους πρωταθλήτρια ακρίβειας στη
χονδρική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σας παραδίδω τον σχετικό πίνακα που λέει την αλήθεια για το πού βρίσκεται η Ελλάδα. Βρίσκεται στην κορυφή και από κάτω όλες οι
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και µην προσπαθείτε µε λαθροχειρίες να µπερδέψετε τη χονδρική µε λιανική τιµή
πώλησης και να πείτε ότι δεν είµαστε κορυφαίοι, είµαστε στις έξι
πρώτες. Πρώτοι είµαστε στη χονδρική τιµή. Αυτή είναι η µόνη
συγκρίσιµη τιµή. Σας το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλο και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση. Όλη
η κοινωνία υποφέρει. Εσείς, όµως, θεωρείτε ότι εντάξει, καλά
πάνε τα πράγµατα.
Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηδάκη; Επαναλαµβάνω, εγώ δεν θα σας
πω ούτε άχρηστο, ούτε ανίκανο, ούτε προσωπικά αποτυχηµένο.
Οι πολιτικές σας είναι αποτυχηµένες. Αν, όµως, αυτές οι αποτυχηµένες πολιτικές ήταν κάποτε προβληµατικές, σήµερα σε συνθήκες κρίσης δεν είναι απλά προβληµατικές, είναι
καταστροφικές, είναι επικίνδυνες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Θα ήθελα ειλικρινά να µου πείτε πόσο περήφανος είστε για τα
αποτελέσµατα αυτών των επιλογών, για τα αποτελέσµατα των
ιδιωτικοποιήσεων, για το γεγονός ότι η ΔΕΗ σήµερα αντί να παίζει τον ρόλο της στην αγορά και στον ανταγωνισµό να κρατάει
τις τιµές προς τα κάτω, παίζει το ρόλο του πρωτοπόρου στην
κούρσα πόσο θα ανέβει η τιµή του ρεύµατος για να έχει κέρδη,
αλλά να χάνουν τα νοικοκυριά. Πόσο ευτυχής είστε µε την περιβόητη επιλογή σας να επισπεύσετε χωρίς σχέδιο την απολιγνιτοποίηση. Πόσο ευτυχής είστε;
Μας έχετε κατηγορήσει εδώ ότι δεν θέλουµε την πράσινη ανάπτυξη. Είχαµε σχέδιο. Είχαµε λογική. Εσείς επισπεύσατε µέσα
σε ενάµιση χρόνο να τα κάνετε όλα. Δεν βλέπατε τι έρχεται; Και
ξαναβάλατε σε λειτουργία τα λιγνιτικά εργοστάσια, αλλά χωρίς
κόσµο, χωρίς δυνατότητες. Τόσο πια άριστοι είσαστε ως τεχνοκράτες που δεν µπορείτε να σχεδιάσετε, δεν µπορείτε να προβλέψετε!
Επίσης, να µου πείτε αν ισχύει η καταγγελία που βγήκε χθες
στη δηµοσιότητα του κ. Σταµατάκη -ο οποίος ήταν στο διοικητικό
συµβούλιο της ΔΕΗ επί σειρά ετών και δεν είναι συριζαίος, απ’
όσο γνωρίζω στη ΔΑΚΕ ήταν- ο οποίος κατήγγειλε ότι η διοίκηση
της ΔΕΗ, ο άριστος κ. Στάσσης, των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
αµοιβών ετησίως, µαζί µε τους υπόλοιπους, δέσµευσαν µέσω δανείων -1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ το καλοκαίρι του 2021- το
µείγµα της ηλεκτροπαραγωγής, βάζοντας πράσινη ρήτρα στα
δάνεια που πήραν. Δηλαδή, αυτοδεσµεύτηκε η ΔΕΗ να καίει πανάκριβο φυσικό αέριο κι έτσι να µεταφερθεί υπέρογκο κόστος
στους καταναλωτές. Αν ισχύει αυτό, χρωστάτε κι εδώ κάποιες
απαντήσεις. Πρώτα απ’ όλα αν ισχύει και δεύτερον, αν το γνωρίζετε, αν εσείς δώσετε άδεια, έγκριση να γίνει κάτι τέτοιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη ζηµιά των επιλογών του
κ. Χατζηδάκη, του κ. Μητσοτάκη, των νεοφιλελεύθερων επιλογών, και αυτή τη ζηµιά για να τρώνε και να πίνουν τα «γαλάζια»
παιδιά ποιος θα την πληρώσει; Θα τους δώσετε µήπως καµµία
αύξηση στα µπόνους που τα έχουν καταφέρει τόσο καλά;
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Έρχοµαι τώρα και στον ΕΦΚΑ. Τα ίδια κάνετε και στον ΕΦΚΑ.
Τέτοια στελέχη θα φέρετε στον ΕΦΚΑ; Πριν έρθω, όµως, στον
ΕΦΚΑ να θυµηθώ και τις άλλες επιτυχίες σας ως Υπουργός Εργασίας. Θυµάστε ποια ήταν µια από τις βασικές επωδούς, ένα
από τα βασικά συνθήµατα της Νέας Δηµοκρατίας προεκλογικά
και κατά τη διάρκεια ανάληψης των καθηκόντων από τον κ. Βρούτση, τότε, του Υπουργείου Εργασίας; Ήταν ότι θα τελειώσει αυτή
η ιστορία µε τις εκκρεµείς συντάξεις και ότι σε µια µέρα πλέον
θα βγαίνει η σύνταξη. Αυτό είχατε υποσχεθεί κι αυτό λέγατε στις
προγραµµατικές σας δηλώσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαµαρά τριακόσιες
εξήντα επτά χιλιάδες εκκρεµότητες κύριων, επικουρικών και «εφάπαξ» και κατάφερε, µε δυσκολία βέβαια, να τις µειώσει κατά 70%.
Σας αφήσαµε εκατόν επτά χιλιάδες και το είχατε κάνει σηµαία σας
ότι επειδή ήµασταν ανίκανοι και επειδή δεν είχαµε τεχνοκράτες κι
επειδή δεν ήµασταν άριστοι σας αφήσαµε εκκρεµείς συντάξεις.
Πήρατε τις εκατόν επτά χιλιάδες, ενώ υποσχεθήκατε ότι θα
βγαίνει σε µια µέρα, και τις φτάσατε στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες που είναι περίπου σήµερα. Γιατί συνέβη αυτό; Εµείς τι κάναµε κατ’ αρχάς; Εµείς είχαµε προχωρήσει σε ένα πρόγραµµα
του ΟΑΕΔ στο οποίο µεταξύ χιλίων νέων επιστηµόνων είχαµε
εξακόσιους ογδόντα νέους επιστήµονες που είχαν εκπαιδευτεί
επί µήνες και δούλευαν αποκλειστικά σε αυτό το πρότζεκτ, στην
έκδοση συντάξεων και µειώσαµε κατά 70% τις εκκρεµείς συντάξεις.
Αν τους κρατάγατε τους ανθρώπους αυτούς, -σας παρακαλάγαµε και λέγατε ότι σας παρακαλάµε γιατί είναι «δικά µας παιδιά»
δήθεν, µε διαδικασίες ΑΣΕΠ τους πήραµε, καµµία σχέση, ήταν
νέοι επιστήµονες, ένα πρόγραµµα για να καταπολεµήσουµε το
brain drain- αν τους ανανεώνατε τη σύµβαση, όπως σας ζητάγαµε τότε, µέσα σε ένα χρόνο θα είχε µηδενιστεί το πρόβληµα.
Δεν το κάνατε. Γιατί θέλατε να τους εκδικηθείτε. Δεν το κάνανε.
Εν πάση περιπτώσει, τι κάνατε είναι το ερώτηµα. Πού είναι
αυτή η περιβόητη ψηφιακή επανάσταση που έχετε κάνει, που ό,τι
βρήκατε έτοιµο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το προχωρήσατε και καλά κάνατε. Εκεί, όµως, που δεν υπήρχαν υποδοµές
πέσατε µέσα στη µαύρη τρύπα. Δυόµισι χρόνια έχουν περάσει.
Δεύτερο µεγάλο επίτευγµα που κάνατε, η δέκατη τρίτη σύνταξη. Θυµάστε τι µας λέγατε; «Ψίχουλα δίνετε προεκλογικά»,
«Ψίχουλα δίνετε στους συνταξιούχους», «Κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους». Είχαµε θεσπίσει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ περίπου
στον προϋπολογισµό -και θεσµοθετήσει και ψηφίσει εδώ στη
Βουλή- το οποίο κάθε άνοιξη να δίδεται στους συνταξιούχους.
Δεν ήταν το ακριβές ποσό της δέκατης τρίτης σύνταξης; Αλήθεια
είναι αυτό. Ήταν ισόποση της µιας επιπλέον σύνταξης για τους
χαµηλοσυνταξιούχους, στα 2/3 για τους µεσαίους συνταξιούχους και ήταν η µισή σύνταξη για τους υψηλότερους.
Τι κάνατε εσείς που µας καταγγέλλατε ότι αυτά είναι ψίχουλα;
Δεν προχωρήσατε, παρά τις δεσµεύσεις σας τις προεκλογικές,
στη διατήρηση αυτού του µέτρου. Είπατε ψέµατα στους ίδιους
τους συνταξιούχους, ότι δήθεν ποτέ δεν το θεσµοθετήσαµε και
όχι µόνο δεν πήρατε τα χρήµατα αυτά έστω για να τα δώσετε,
να τα κατευθύνετε σε κάποιες άλλες κοινωνικές ανάγκες, αλλά
τα πήρατε για να τα βάλετε στη «µαύρη» τρύπα, στον «κουβά»
της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα κοστίζει κάθε χρόνο στον ελληνικό λαό περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έχετε το θράσος όταν σας ζητάµε να πάρετε µέτρα µε µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, µείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, για να
στηριχθούν οι πολίτες που χειµάζονται, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, µας λέτε, «θα έχουµε πρόβληµα δηµοσιονοµικό». Για
να ασκείτε την πολιτική σας, την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων,
την πολιτική της εξυπηρέτησης των funds, τις πολιτικές σας σκοπιµότητες σε σχέση µε τα εξοπλιστικά -που είναι υπέρογκο το
ποσό των 7 δισεκατοµµυρίων όπως αναλύσαµε διεξοδικά στην
προχθεσινή µας συζήτηση- για να κάνετε απευθείας αναθέσεις,
είχατε λεφτά να δώσετε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζηδάκη, το εξής: Είναι πέντε
δισεκατοµµύρια οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνι-
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σµοί ή µήπως µεγάλωσε το ποσό; Γιατί αυτά που µετράγαµε
ήταν για τους πρώτους δεκαοκτώ µήνες. Τους τελευταίους τέσσερις, πέντε µήνες δεν έχουµε µετρήσει. Μήπως ανέβηκε; Πόσα
είναι; Για αυτά, όµως, είχατε λεφτά να δώσετε. Για την κοινωνία
δεν έχετε. Δηµοσιονοµική εκτροπή θα γίνει.
Και, βεβαίως, να αναφερθώ και στο µεγάλο φιάσκο µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, που όρισε ως αντισυνταγµατικές τις περικοπές το καλοκαίρι του 2020 όχι µόνο των συντάξεων άνω των
1.000 ευρώ, αλλά και των δώρων και των επικουρικών συντάξεων
που είχαν κοπεί µε νόµο της κυβέρνησης Σαµαρά το 2012. Και
αντί να συµµορφωθείτε στην απόφαση του Σ.τ.Ε., περιορίσατε
τις επιστροφές µόνο στις περικοπές για κύριες συντάξεις άνω
των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, ούτε ευρώ για τους χαµηλοσυνταξιούχους που δικαιώθηκαν δικαστικά. Όµως, εσείς δεν θέλατε να
τους αποζηµιώσετε, να εφαρµόσετε την απόφαση και το πήγατε
και λίγο παρακάτω. Με νόµο απαγορεύσατε τη δικαστική διεκδίκηση των επιστροφών των περικοπών.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το κοινωνικό σας πρόσωπο. Αυτό είναι το πραγµατικό κοινωνικό πρόσωπο της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, της αντίληψης
Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα λέω, Κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν θα
λέω µόνο Δεξιά γενικά. Είναι µια ξεχωριστή πολιτική αντίληψη
που δοκιµάστηκε και το 1990 - 1993, δοκιµάζεται και το 2019 2022. Και είναι ένα κοινωνικό πρόσωπο ανάλγητο, είναι µια αντίληψη που θέλει το κράτος πελάτη ιδιωτικών συµφερόντων.
Αυτό το πρόσωπο, λοιπόν, βλέπουν σήµερα οι πολίτες και
εξοργίζονται. Και εσείς τα έχετε χαµένα, επειδή δεν µπορεί να
σταµατήσει αυτή την εικόνα και αυτή τη φορά το µιντιακό καθεστώς που έχετε καταφέρει αυτά τα δυόµισι χρόνια να στήσετε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο του ΕΦΚΑ, του δήθεν εκσυγχρονισµού του ΕΦΚΑ: Ο ΕΦΚΑ από κτήµα και περιουσία των µετόχων
του, δηλαδή των ασφαλισµένων του, γίνεται λάφυρο στα χέρια
µιας κοµµατικής κάστας και χορηγός, βεβαίως, των δικών σας
παιδιών, που είπα πιο πριν. Οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του ΕΦΚΑ δύνανται να επιλέγονται µε τριετή θητεία όχι µόνο
από το δηµόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα. Τα στελέχη
του δηµοσίου, µε χρόνια προϋπηρεσία και περγαµηνές, θα παραµερίζονται µε ευκολία για να προσληφθούν οι ηµέτεροι µε διάτρητες διαδικασίες επιλογής. Οι προκηρύξεις θα διενεργούνται
όχι από τον ΑΣΕΠ, αλλά µε τη σύµπραξη του ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια
επιλογής θα είναι σε πολλές περιπτώσεις φωτογραφικά, αφού
θα καθορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
ΕΦΚΑ, στο οποίο, ως γνωστόν, ο εκάστοτε διορισµένος από την
κυβέρνηση διοικητής έχει τη σχετική πλειοψηφία.
Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, ένα µονοπρόσωπο διορισµένο όργανο, θα αποφασίζει για τον ορισµό των προϊσταµένων. Η τραγική ειρωνεία; Αυτή η διάταξη έρχεται να ακυρώσει στην πράξη
την περίφηµη διαδικασία για τα επιτελικά στελέχη του δηµοσίου,
που ψηφίστηκε µόλις πριν από ενάµιση χρόνο από εσάς για την
επιλογή στελεχών της δηµόσιας διοίκησης.
Με αυτή τη διάταξη, λοιπόν, δεν πλήττεται µονάχα ο ΕΦΚΑ,
αλλά ανοίγει µια µεγάλη κερκόπορτα για την επέλαση του κοµµατικού κράτους σε όλο το δηµόσιο. Αυτό κάνετε. Και τα κοµµατικά στελέχη, οι γνωστοί, οι δήθεν άριστοι, µε πτυχία ή χωρίς, θα
κατακλύσουν τις επιτελικές θέσεις µε πολυετείς συµβάσεις που
θα δεσµεύουν και την επόµενη κυβέρνηση.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι -να το πω αλλιώς- το διαβατήριο για το µεγάλο φαγοπότι του γαλάζιου κοµµατικού στρατού
και των κρατικοδίαιτων ελίτ στο κράτος. Αυτό είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσµευόµαστε όχι απέναντι σε εσάς, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό. Εµείς δεν θα παίξουµε στο ίδιο γήπεδο που παίζετε
εσείς. Οι προοδευτικές δυνάµεις στον τόπο πάντοτε θέλησαν, µε
µεταρρυθµίσεις, να δηµιουργήσουν συνθήκες αξιοκρατίας στο
δηµόσιο. Και αυτό είναι το γήπεδο στο οποίο θα παίξουµε εµείς.
Δεν θα παίξουµε στο γήπεδο της αναξιοκρατίας, στο γήπεδο του
κοµµατικού κράτους. Δεσµευόµαστε για διαφάνεια, δεσµευόµαστε για λογοδοσία, δεσµευόµαστε για αξιοκρατία, δεσµευόµαστε
για να σπάσουµε τον οµφάλιο λώρο σύνδεσης του κόµµατος και
του κράτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεσµευόµαστε, προφανώς, ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα το καταργήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα το καταργήσουµε, φέρνοντας στη θέση του ένα νοµοσχέδιο που θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της κοινωνικής προστασίας,
για ένα σύγχρονο, λειτουργικό ΕΦΚΑ στην υπηρεσία του πολίτη.
Αυτή είναι µία από τις βασικές, αν θέλετε, ιδεολογικές µας διαφορές. Εµείς θέλουµε ένα κράτος ανθρώπινο και ισχυρό, δίπλα
στον πολίτη. Εσείς θέλετε ένα κράτος κοµµατικό, ένα κράτος διεφθαρµένο, ένα κράτος όχι επιτελικό, αλλά επιλεκτικό, όπου επιλέγετε εσείς να υπάρχει και εν τέλει ένα κράτος -όπως
αποδείχθηκε αυτά τα δυόµισι χρόνια- αναποτελεσµατικό.
Στη θέση, λοιπόν, του δικού σας αναποτελεσµατικού, διεφθαρµένου κοµµατικού, επιτελικού κράτους εµείς έχουµε όραµα να
στήσουµε -και θα στήσουµε- το κοινωνικό, το ανθρώπινο, το δηµοκρατικό κράτος µε µια προοδευτική κυβέρνηση που όσο πιο
γρήγορα έρθει στον τόπο, τόσο το καλύτερο και για το λαό και
για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και
παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Τσίπρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ µέρους της Κυβέρνησης γι’ αυτή την οµιλία, η οποία
δείχνει ποιος ήσασταν πολιτικά και ποιος είστε -παραµένετε ο
ίδιος- ποιο ήταν το κόµµα σας και ποιο είναι. Παραµένει το ίδιο.
Είστε επιστήµονες στο ψέµα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, µε τα
ψέµατα ξεκινάτε τη µέρα σας και µε τα ψέµατα κοιµάστε. Και
αυτό είναι που έγινε και σήµερα. Και θα σας απαντήσω σηµείο
προς σηµείο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξεκινάω από το θέµα που δεν ήταν, φυσικά, σήµερα στην ηµερήσια διάταξη, αλλά τυχαίνει να το ξέρω και είναι το θέµα της
ΔΕΗ. Ευχαρίστως, λοιπόν, εγώ θα δώσω απαντήσεις. Θα θέσω,
όµως, και ερωτήµατα, στα οποία ελπίζω κάποτε να καταδεχτείτε
απέναντι στον ελληνικό λαό εσείς να δώσετε απαντήσεις, γιατί
για το κατάντηµα της ΔΕΗ όσα χρόνια κυβερνήσατε, εσείς είσαστε υπεύθυνοι.
Σας θυµίζω, λοιπόν, όχι απλώς ότι η ΔΕΗ επί Σαµαρά είχε µια
µετοχή αξίας 7 ευρώ και την παραδώσατε ουσιαστικά στο 1 ευρώ
…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…αλλά ότι µε βάση την έκθεση του ορκωτού λογιστή, µε υπογραφή προηγουµένως της διοίκησης Παναγιωτάκη, είχε συνοµολογηθεί ότι αν δεν λαµβάνονταν τα έκτακτα µέτρα που λάβαµε
το καλοκαίρι του 2019, στις 23 Σεπτεµβρίου του 2019 η ΔΕΗ θα
έκλεινε και µαζί της θα υπήρχε µια µεγάλη καταστροφή για την
εθνική οικονοµία. Είναι ψέµα; Το διαψεύδετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχω καταθέσει τα χαρτιά, έχω καταθέσει τα σχετικά έγγραφα
επανειληµµένως στα Πρακτικά εδώ, στην Ολοµέλεια.
Επίσης, να σας ρωτήσω: Εάν είχαµε αφήσει τα πράγµατα να
εξελιχθούν ή αν έστω τα κρατούσαµε στην κατάσταση που τα
παραλάβαµε, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, σήµερα σ’ αυτή
την έκτακτη διεθνή κρίση τι θα µπορούσε να κάνει η ΔΕΗ; Θα
µπορούσε να συµβάλει; Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια πώς έχει
συµβάλει. Προφανώς ένα χρεοκοπηµένο µαγαζί δεν θα µπορούσε να κάνει τίποτα.
Επίσης, είδα εδώ ότι επανέλαβε ο κ. Τσίπρας επιχειρήµατα πολιτικού καφενείου. Θα σας εξηγήσω γιατί. Θα το κρίνετε εσείς
και θα κρίνουν και οι Έλληνες πολίτες. Πήρε δύο δηλώσεις δικές
µου, ένα tweet στις 26 Ιουλίου του 2019 και µια δήλωσή µου τον
Δεκέµβριο του 2020, στις οποίες δηλώσεις έλεγα ότι δεν θα αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύµα.
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Με συγχωρείτε. Όταν έκανα τις δηλώσεις, υπήρχε η κρίση που
υπάρχει σήµερα στο φυσικό αέριο; Υπήρχε τότε η διεθνής κρίση
που σήµερα αντιµετωπίζουµε στο επίπεδο της ενέργειας; Δηλαδή υπήρχε κάποιος προφήτης που θα µπορούσε να πει ότι
µετά από τόσο καιρό θα µας τύχαινε αυτή η κρίση και ως εκ τούτου και σε εµάς και παγκοσµίως θα συνέβαινε αυτό το πράγµα;
Τι σχέση έχει αυτό µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης
και µε τη διάσωση της ΔΕΗ; Γι’ αυτό µίλησα για πολιτικό καφενείο και το υπογραµµίζω και το επαναλαµβάνω.
Εξηγήσεις, λοιπόν, δεν πρέπει να δώσουµε εµείς. Εξηγήσεις
πρέπει να δώσετε εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και γι’
αυτά που κάνατε όσο κυβερνούσατε, για το ότι παραδώσατε τη
ΔΕΗ χρεοκοπηµένη, αλλά και για την ανεύθυνη, λαϊκίστικη αντιπολίτευση που κάνετε σήµερα. Εξηγήσεις πρέπει να δώσετε
ακριβώς για το γεγονός ότι ενώ έχουµε µια διεθνή οικονοµική και
κυρίως ενεργειακή κρίση, εσείς προσπαθείτε να αποδώσετε την
κρίση αυτή µε «καφενειακά» επιχειρήµατα στην προσπάθεια διάσωσης της ΔΕΗ από το 2019 και µετά. Τι σχέση έχει αυτό, όταν
µάλιστα µόνοι σας αυτοαναιρείστε, λέγοντας ότι η ΔΕΗ έχει µεγάλη κερδοφορία; Μα, αν έχει µεγάλη κερδοφορία και εποµένως
µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση της κρίσης µε εκπτώσεις,
αυτό είναι αποτέλεσµα µιας επιτυχηµένης, όχι αποτυχηµένης πολιτικής, διότι σε κερδοφορία δεν πας µε αποτυχηµένες πολιτικές.
Μην ξεχάσουµε και τα βασικά!
Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω µερικές άλλες παρατηρήσεις,
επειδή ο κ. Τσίπρας έκανε µια αναφορά στην υποχώρηση του ποσοστού του δηµοσίου από το 51% στο 34% στη ΔΕΗ και την αντίστοιχη ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Με συγχωρείτε. Ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνηση και
είχατε συµφωνήσει να πέσει το ποσοστό του δηµοσίου στη ΔΕΗ
από το 51% στο 34%, µε τη διαφορά ότι εµείς για τη ΔΕΗ και τον
ΔΕΔΔΗΕ πήραµε κάµποσα δισεκατοµµύρια, ενώ εσείς µόνο για
τον ΔΕΔΔΗΕ 2 δισεκατοµµύρια, ενώ εσείς είχατε συµφωνήσει µε
τους δανειστές µας σε 100, 150, άντε 180 εκατοµµύρια. Δεν θυµάµαι ακριβώς αυτή τη στιγµή, αλλά για ένα ποσό αυτής της
τάξης είχατε συµφωνήσει. Ενώ έχετε συµφωνήσει στην ίδια πολιτική, την έχετε υπογράψει την ίδια πολιτική κι εµείς παίρνουµε
ένα πολλαπλάσιο ποσό από το δικό σας, έρχεστε να ζητήσετε
και τα ρέστα. Εάν αυτό δεν λέγεται πολιτικό θράσος και υποκρισία, τι λέγεται;
Τι έκανε η ΔΕΗ για να αντιµετωπίσει την κρίση; Θα σας πω τι
έκανε και η ΔΕΗ, τι έκανε και το κράτος. Το κράτος από το Ταµείο Ρύπων µέχρι σήµερα έχει δώσει 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης η ΔΕΗ
από την κερδοφορία της, την οποία εσείς καταγγέλλετε, έδωσε
µέχρι στιγµής σε εκπτώσεις -αυτές που κάνει στη ρήτρα 30%και δίνει 600 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν δεν ήταν κερδοφόρα η ΔΕΗ
από πού θα τα έβρισκε; Θέλω ο κ. Τσίπρας να έρθει κάποια
στιγµή και να δώσει απαντήσεις. Τα ερωτήµατα αυτά είναι πολύ
συγκεκριµένα.
Επίσης αντίστοιχη υποκρισία υπάρχει και στο θέµα της λιανικής και της χονδρικής τιµής. Πράγµατι, δεν το αρνήθηκε κανείς
ότι υπάρχουν προβλήµατα µε τη χονδρική τιµή στην Ελλάδα διαχρονικά. Εγώ ο ίδιος τα είχα επισηµάνει. Ο τρόπος για να υποχωρήσει η χονδρική τιµή είναι η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ
µε όρους αγοράς βασικά, οι διασυνδέσεις µε τις γειτονικές µας
χώρες και η οµαλή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Ωστόσο
δεν θα σας αφήσουµε εδώ πέρα να συνεχίσετε αυτήν την αντίληψη, την καφενειακή προσέγγιση των πραγµάτων, παραπλανώντας –νοµίζετε- τους ανθρώπους, διότι υπάρχουν οι πίνακες,
έχουν δηµοσιευθεί και το ξέρει ο κ. Τσίπρας. Γιατί ψέλλισε δύο
λόγια όταν έφτασε σε αυτό το σηµείο.
Η λιανική τιµή του ρεύµατος στην Ελλάδα είναι αυτήν την ώρα
η έβδοµη φθηνότερη στην Ευρώπη. Διαψεύστε το αν µπορείτε.
Είναι η έβδοµη φθηνότερη στην Ευρώπη. Ακριβή βεβαίως, διότι
έχει ανέβει διεθνώς. Δεν λέω το αντίθετο. Πιέζονται νοικοκυριά,
πιέζονται επιχειρήσεις, πιέζονται συµπολίτες µας. Κανείς δεν λέει
το αντίθετο, αλλά δεν επιτρέπεται αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει αυτήν την πραγµατεία ψεµάτων µε την οποία ασχολείται
εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Επίσης, σε σχέση µε την απολιγνιτοποίηση, ξέρετε ότι ο λιγνί-
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της στο χρηµατιστήριο της ενέργειας κόστιζε το 2019 25 ευρώ
και 30 ευρώ τον τόνο. Τώρα λόγω των εξελίξεων των διεθνών και
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε φτάσει τον περασµένο Δεκέµβριο να κοστίζει 95 ευρώ τον τόνο. Εποµένως,
ακόµα και στο peak της αύξησης της τιµής της διεθνούς του φυσικού αερίου ήταν «µία η άλλη», όπως λένε λαϊκά. Άρα πάλι
υπάρχει µια µυθολογία για τον λιγνίτη.
Πρέπει να ξέρετε ότι και µετά το κλείσιµο των λιγνιτικών, που
κλείσανε γιατί ήταν πεπαλαιωµένα ούτως η άλλως και είχε συµφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που κλείσανε να κλείσουν και µετά
το κλείσιµο των λιγνιτικών εργοστασίων αυτήν την ώρα η ΔΕΗ
εξαιτίας των λιγνιτικών που λειτουργούν, µπαίνει κάθε χρόνο
µέσα 200 εκατοµµύρια ευρώ από τα λιγνιτικά. Είχε κερδοφορία
και πιστεύω ότι θα έχει αρκετά µικρότερη λόγω των προβληµάτων που υπάρχουν. Αλλά πάντως ο λιγνίτης -αρέσει δεν αρέσει,
είναι µια αλήθεια, αυτό λένε όλες οι µελέτες, όλα τα στοιχείαείναι ζηµιογόνος για τη ΔΕΗ. Το λέω γιατί υπάρχουν µύθοι στους
οποίους σπεκουλάρει ο κ. Τσίπρας.
Επίσης να πω ότι το κάποιο fund, το οποίο µπήκε στον ΔΕΔΔΗΕ είναι ένα από τα µεγαλύτερα διεθνώς fund υποδοµών και
το οποίο έκανε µια τεράστια επένδυση στην Eλλάδα που θα µας
βοηθήσει να αναβαθµίσουµε τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύµατος
προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Διότι είδατε τι έχει συµβεί κατ’ επανάληψη στις φυσικές καταστροφές.
Και εσείς που διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας για τον ΔΕΔΔΗΕ και
τα δίκτυα είχατε µια υποεπένδυση στα δίκτυα, εσείς που νοιαζόσαστε για το δηµόσιο και το έχετε θεοποιήσει επενδύατε πολύ
λιγότερα χρήµατα από ό,τι επενδύει η παρούσα διοίκηση της
ΔΕΗ.
Τώρα, θα µε συγχωρήσετε, θα είµαι και σε σύνδεση µε το επόµενο θέµα που είναι το νοµοσχέδιο -φυσικά ο κ. Τσίπρας πολύ
λιγότερο αναφέρθηκε σε αυτό- να κάνω µια στάση στο θέµα των
golden boys, για να θυµίσω µερικά πράγµατα. Δεν είναι του χαρακτήρα µου και δεν έχω και τίποτε µε τους ανθρώπους που θα
αναφέρω, αλλά δεν µπορώ και να ακούω µη απαντώντας.
Έχω µπροστά µου δηµοσίευµα από την «Εφηµερίδα των Συντακτών»: «Σάλος στη Βουλή για αυξήσεις στις διοικήσεις των
ΔΕΚΟ». Ήταν 27 Ιουλίου του 2018, µε κυβέρνηση Τσίπρα. Αναφέρει το ρεπορτάζ ότι η Κυβέρνηση έφερε τότε ρύθµιση για
ποσά αντίστοιχα µε αυτά για τα οποία καταγγέλλει σήµερα εµάς.
Διαλέξτε. Εάν καταγγέλλετε εµάς, να ξεκινήσετε να καταγγέλλετε πρώτα τους εαυτούς σας. Πηγαίνετε στις διοικήσεις των
τραπεζών και δείτε τι έχετε συνοµολογήσει µε τους δανειστές
όσο ήσασταν κυβέρνηση. Και επειδή αναφερθήκατε στη διοίκηση
της ΔΕΗ, που είναι η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας ανοιχτή
στον ανταγωνισµό, να σας πω ότι οι διοικήσεις των τραπεζών
παίρνουν και έπαιρναν επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ ποσά µεγαλύτερα από αυτά που παίρνει η διοίκηση της ΔΕΗ. Σας αρέσει,
δεν σας αρέσει αυτή είναι η αλήθεια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Και επειδή σας βλέπω και αντιδράτε,
να σας πω ότι έχω κι άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην διακόπτετε,
κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: … λογική, κύριε Πρόεδρε. Θα µας τρελάνουν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Βλέπω πάλι την «Εφηµερίδα των Συντακτών», 29 Ιουνίου του 2017: «Λεφτά υπάρχουν» είναι ο τίτλος.
Δόθηκαν 350.000 τον χρόνο στην ηγεσία του Υπερταµείου µε
υπογραφή του κ. Τσίπρα, του «εισαγγελέα», ξέρετε, πού ήταν
εδώ πριν από λίγο.
Και επίσης, επειδή πολλά ελέχθησαν για τον τοµέα της ενέργειας, έχω εδώ και άλλα στοιχεία που αφορούν την ενέργεια.
Μιλάω για τον ΑΔΜΗΕ. Ο κ. Σκουρλέτης υπερηφανεύεται ο άνθρωπος -δικαίωµά του- ότι τον κράτησε ως δηµόσια επιχείρηση.
Σε αυτήν τη δηµόσια επιχείρηση οι άνθρωποι που είναι εκεί και
είναι ικανοί και είχαν τοποθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση δηµοσιεύµατα έπαιρναν 600.000 ευρώ τον χρόνο. Για πέντε golden boys
του ΣΥΡΙΖΑ, 600.000 ευρώ. Εποµένως: «Ουαί υµίν, γραµµατείς
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και φαρισαίοι υποκριταί!». Σας ανέφερα όχι ένα, τέσσερα παραδείγµατα. Εσείς τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έρθετε εδώ και
να κουνάτε το δάχτυλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …600 για πέντε, όχι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Τώρα περνάω στα θέµατα τα ασφαλιστικά. Εκτός των θεµάτων της ΔΕΗ και των τιµών του ρεύµατος, έχουµε και τα θέµατα τα ασφαλιστικά και πρέπει να
µιλήσουµε και γι’ αυτά.
Πρώτα απ’ όλα δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας ωθεί το κόµµα του
σε έναν δρόµο ψεµάτων ή το κόµµα του παραπλανά τον κ. Τσίπρα. Έχουν κατατεθεί κατ’ επανάληψη τα στοιχεία στη Βουλή.
Ο κ. Τσίπρας για κάποιον λόγο και στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης και όποτε µιλάει στην τηλεόραση επαναλαµβάνει συνεχώς
ότι πολλαπλασιάστηκαν τα προβλήµατα και οι εκκρεµότητες επί
Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, καµµιά αυταπάτη ότι τώρα
που θα καταθέσω τα στοιχεία θα αλλάξει κάτι. Πάλι ψέµατα θα
συνεχίσετε να λέτε, διότι είστε εθισµένοι στα ψέµατα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, για την ενηµέρωση όσων µας βλέπουν θέλω να καταθέσω την επίσηµη απάντηση που δόθηκε από
τον προκάτοχό µου, τον Γιάννη Βρούτση, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 21 Οκτωβρίου του 2019, η οποία απάντηση, αφού εξηγεί τι ακριβώς γίνεται στις κύριες συντάξεις, τις
επικουρικές κ.λπ., καταλήγει ότι παρέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση ένα σύνολο 1.058.748 διαφορετικών εκκρεµοτήτων.
Αυτά είναι τα επίσηµα στοιχεία.
Επίσης, επανακαταθέτω στα Πρακτικά -το έκανα και χτες το
βράδυ- τα επίσηµα στοιχεία του ΕΦΚΑ, του «ΑΤΛΑΝΤΑ», αυτά µε
τα οποία εργαζόµαστε και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
οποία πρώτη φορά άκουσα να αµφισβητούνται σήµερα, τα οποία
δείχνουν ότι οι αποφάσεις που βγήκαν το 2019 για κύριες συντάξεις ήταν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες, οι αποφάσεις που βγήκαν το 2020 ήταν εκατόν εξήντα µία χιλιάδες και οι αποφάσεις
που βγήκαν το 2021 ήταν διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες.
Ήταν χρονιά - ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ και για τα προκάτοχα ταµεία.
Επίσης, µέσα εδώ, πέραν όλων των άλλων, υπάρχει και µια
ρητή αναφορά για τα ληξιπρόθεσµα, τι χρωστάγαµε στους πολίτες το καλοκαίρι του 2019. Όταν µας παρέδωσε ο «εισαγγελέας», ο κ. Τσίπρας, τα ληξιπρόθεσµα ήταν 486.000.000, ενώ τον
περασµένο Δεκέµβριο ήταν 239.000.000. Τα καταθέτω ξανά,
επειδή το έθεσε ο κ. Λοβέρδος.
Από εκεί και πέρα, εάν δεν δεχόσαστε τι λένε τα επίσηµα στοιχεία του κράτους, τι λέει ο προϋπολογισµός, τι λέει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, τι δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάµε στα καφενεία
που συχνάζετε, να κάνουµε µια συζήτηση αντίστοιχου επιπέδου,
διότι όταν δεν σας βολεύει η πραγµατικότητα, τόσο το χειρότερο
για την ίδια την πραγµατικότητα.
Δεν θα σταθώ σε µία περικοπή του λόγου του κ. Τσίπρα, ο
οποίος είπε ότι οτιδήποτε κάνουµε στην ψηφιακή πολιτική τώρα
είναι αποτέλεσµα των θεµελίων που είχε βάλει προηγουµένως ο
κ. Τσίπρας, διότι βεβαίως µέσα στις δύσκολες µέρες που περνάµε είναι καλό πότε πότε και να γελάµε.
Θα σταθώ, όµως, επειδή εξερράγη ο κ. Τσίπρας µε τις αδικίες
που κάνει αυτή η Κυβέρνηση εις βάρος των ασφαλισµένων και
µάλιστα µίλησε και για φιάσκο σε σχέση µε τις ήττες που έχει
υποστεί η Κυβέρνηση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, σε δύο
πράγµατα:
Πρώτον, στο ότι αν µιλάει για φιάσκο και Συµβούλιο της Επικρατείας κάποιος, θα πρέπει να θυµάται σε αυτόν τον τοµέα
πρωτίστως τον νόµο Κατρούγκαλου, διότι ο νόµος Κατρούγκαλου ήταν που κηρύχθηκε αντισυνταγµατικός για πολλά και διάφορα θέµατα από το Συµβούλιο Επικρατείας. Στο σπίτι του
κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί!
Δεύτερον, έχω µπροστά µου επίσης έναν πίνακα µε δεκαεπτά
περικοπές συντάξεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στα
τεσσεράµισι χρόνια που κυβέρνησαν. Τώρα έχετε την ξαφνική
ευαισθησία για τους συνταξιούχους; Δεκαεπτά διαφορετικές περικοπές!
Αντίστοιχη υποκρισία υπάρχει και για το σύστηµα των επικουρικών συντάξεων. Το νοµοσχέδιο το οποίο φέραµε µαζί µε τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τσακλόγλου υιοθετεί το σύστηµα της Δανίας, της Σουηδίας, της
Ολλανδίας, τους ατοµικούς κουµπαράδες -απέναντι σε αυτό
είναι ο κ. Τσίπρας- και οι οποίοι κουµπαράδες οδηγούν µε βάση
τα στοιχεία που έχουµε από τις άλλες χώρες σε σηµαντικά υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για τους νέους και σε ορισµένες
περιπτώσεις από 40% µέχρι και 70%, σύµφωνα µε τα συγκριτικά
στοιχεία του ΟΟΣΑ. Απέναντι σε αυτό είστε αρνητικοί.
Και προχωρώ και εγώ, στο τέλος της τοποθέτησής µου, στο
νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό, στο οποίο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αφιέρωσε δύο, τρία λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µου δώσετε τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, -αυτή είναι η
βασική µου οµιλία ούτως η άλλως- να κάνω κάποιες αναφορές
απαντώντας και στον κ. Τσίπρα και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο,
διότι όπως έχω τονίσει, ο ΕΦΚΑ είναι µακράν ο πιο προβληµατικός οργανισµός του δηµοσίου. Δεν µπορούµε να καθόµαστε και
να κοιτάζουµε το πρόβληµα. Φυσικά κάνουµε παρεµβάσεις,
έχουµε κάνει ένα «µπαϊπάς» µε τις συντάξεις και έχουµε τα αποτελέσµατα που έχουµε, ένα δεύτερο µε το 1555 και έχουµε τα
αποτελέσµατα που έχουµε, αλλά αυτά δεν φτάνουν, διότι εδώ
πρόκειται για έναν πολυτραυµατία και χρειάζεται µια παρέµβαση
ριζική, ολιστική, σφαιρική. Αυτό είναι που επιδιώκουµε να κάνουµε και γι’ αυτό κάνουµε παρέµβαση στη διευθυντική οµάδα,
επιχειρώντας να προσελκύσουµε στελέχη και από τον ΕΦΚΑ και
από το δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα µε τριετή συµβόλαια
και µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά, οι οποίοι θα έρθουν και
θα δεχθούν αυτή την πρόκληση να ανατάξουµε όλοι µαζί ριζικά
τον οργανισµό.
Παράλληλα την ίδια λογική βάζουµε και στις παρακάτω βαθµίδες διότι εισάγουµε µια φιλοσοφία κινήτρων και ελέγχων, κινήτρων παραγωγικότητας γι’ αυτούς που βγάζουν παραπάνω
συντάξεις, γι’ αυτούς που εξυπηρετούν παραπάνω πολίτες και
ελέγχων γι’ αυτούς που δεν εξυπηρετούν τους πολίτες, που δεν
κάνουν τη δουλειά τους τελικά. Δεν µπορεί να υπάρχει ένα καθεστώς ισοπέδωσης και ατιµωρησίας ούτε µπορώ να προσχωρήσω στο δόγµα του «αγίου δηµοσίου», που έχει το άβατον και
δεν µπορεί να το πειράξει κανένας. Να µείνετε εσείς µε τα δόγµατα και µε τα άβατα.
Εγώ έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ τους ανυπεράσπιστους
ασφαλισµένους, αυτούς που βασανίζονται από τη γραφειοκρατία. Ήµουν, είµαι και θα είµαι απέναντι στη γραφειοκρατία. Το
ίδιο και η Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας χαρίζουµε λοιπόν τους γραφειοκράτες. Σας χαρίζουµε τις
συντεχνίες. Σας χαρίζουµε τους δικούς σας συνδικαλιστές και
πάµε µε τους πολλούς, ανυπεράσπιστους Έλληνες. Αυτή είναι η
διαφορά µας και αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Χαϊδεύετε τις µειοψηφίες του ΕΦΚΑ. Εντάξει, το ξέρουµε, νοιαζόσαστε να µην στεναχωρήσετε συνδικαλιστές σας, ανθρώπους που ελπίζετε να σας στηρίξουν στις εκλογές κ.λπ., αλλά µε
αυτό το κριτήριο θα κάνουµε πολιτική; Και εγώ πρέπει να σκέφτοµαι την ΠΑΣΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΔΑΚΕ και τα λοιπά; Δεν τα
σκέφτοµαι. Σκέφτοµαι όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διαµαρτύρονται κάθε µέρα στο γραφείο µου για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και δεν στοχοποιώ
κανέναν.
Φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε οι διοικήσεις, φταίει το σύστηµα
που πρέπει να το αλλάξουµε και φυσικά φταίνε και αρκετοί υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν πρόκειται να
αθωώσω επίσης κανέναν, γιατί όπως είπα χτες έχουµε χίλιες
εκατό καταγγελίες σε έναν οργανισµό που έχει επτάµισι χιλιάδες
υπαλλήλους. Αυτό πρέπει να το περάσω έτσι; Να µην δώσω σηµασία; Να το θεωρήσω ένα µικρό πταίσµα; Να µην παρέµβουµε
στα πειθαρχικά και να τα κάνουµε να λειτουργούν πιο γρήγορα;
Να µην κάνουµε την υπηρεσία εσωτερικών ελέγχων, όπου επικεφαλής θα είναι πρώην εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, έτσι ώστε να γίνεται γρήγορος έλεγχος αυτών
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των υποθέσεων που εκκρεµούν επί αρκετό καιρό;
Αυτές τις παρεµβάσεις κάνουµε, οι οποίες είναι για µένα αυτονόητες, όπως αυτονόητες είναι και οι παρεµβάσεις που κάνουµε στις προµήθειες, που λέµε να πηγαίνουµε µε πιο
γρήγορους ρυθµούς, πάντοτε µέσα στο Ενωσιακό Δίκαιο, και
προσέξτε, µε κανονισµό ο οποίος θα εγκριθεί, όχι απλώς µε µία
απλή γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, αλλά µε σύµφωνη γνώµη. Πού είναι λοιπόν η αυθαιρεσία
που µας καταγγέλλουν; Πού τα είδατε όλα αυτά τα πράγµατα;
Επίσης υπάρχει ατελείωτη υποκρισία και για το θέµα της ακίνητης περιουσίας. Το πα µία, το πα δύο φορές στην επιτροπή.
Τα επαναλαµβάνετε και χτες και σήµερα. Σας διαβάζω λοιπόν τι
λέει ο ν.4430/2016. Θυµηθείτε ποιος κυβερνούσε το 2016 και ας
βγάλουµε όλοι µαζί τα συµπεράσµατά µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσον καιρό µας λέτε ότι εµείς µε αυτήν την θυγατρική
του ΕΦΚΑ, που θα είναι δηµόσια µε µέτοχο µόνο τον ΕΦΚΑ, θα
ξεπουλήσουµε την ακίνητη περιουσία, θα καταστρέψουµε τους
ασφαλισµένους κ.λπ..
Λέει λοιπόν το άρθρο 50 παράγραφος 1β του νόµου που σας
διάβασα προηγουµένως, του ν.4430/2016, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
«Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν.3586/2007» -της κυβέρνησης Καραµανλή- «τροποποιείται ως εξής: Οι φορείς κοινωνικής
ασφάλισης εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και συντήρησης
της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες µε εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστηµα επιλογής» κ.λπ..
Δηλαδή ενώ εµείς κάνουµε µια δηµόσια εταιρεία για να αξιοποιεί τα ακίνητα, εσείς έχετε αποφασίσει να τα αναθέτετε σε
ιδιώτες και κατηγορείτε εµάς, ενώ εσείς κάνατε κάτι πολύ περισσότερο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κάποιος δεν θα έχει την πολιτική τσίπα να απολογηθεί γιατί
µας ταλαιπωρείτε τόσες µέρες, ειδικά γι’ αυτό το θέµα; Πραγµατικά όσα έχω ακούσει σε αυτό το νοµοσχέδιο µαζεµένα δεν τα
έχω ακούσει σε κανένα νοµοσχέδιο που έχω περάσει όσα χρόνια
είµαι Υπουργός. Δεν είστε υποχρεωµένοι να λέτε πάντοτε ψέµατα. Ξέρετε, υπάρχει και µια λέξη που λέγεται «αλήθεια». Καλό
είναι να τη µάθετε, να συµφιλιωθείτε µε το περιεχόµενο της λέξεως «αλήθεια» έστω και στοιχειωδώς και να αποφασίσετε να
προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα. Διότι όσο συνεχίζετε σε
αυτόν τον δρόµο θα είστε µια αντιπολίτευση τοξική, αναξιόπιστη,
η οποία θα βλάπτει τελικά τη δηµοκρατία. Εµάς µας ωφελείτε
κοµµατικά, διότι στριµώχνεστε όλοι µαζί στη γωνία των συντεχνιών και µας αφήνετε να έχουµε µια τεράστια συµµαχία µε την
κοινωνία.
Αλλά όλο αυτό το πράγµα που ζω τόσες µέρες στη Βουλή εδώ
µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι υγιές για τη δηµοκρατία µας.
Τα ψέµατα έχουν γίνει επιστήµη. Η διαβολή είναι ο ανώτατος, ο
υπέρτατος στόχος. Και έχει πραγµατικά θυσιαστεί κάθε έννοια
επαφής µε το πραγµατικό, µε το αληθινό. Καταθέτω αυτήν τη
διαµαρτυρία µου ως Έλληνας πολίτης. Διότι, ξέρετε, εκτός από
Βουλευτής και Υπουργός, είµαστε εδώ σε αυτή τη χώρα, έχουµε
οικογένειες, παιδιά, έχω ζήσει τόσα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πραγµατικά λυπάµαι. Ξεκινώντας από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και πηγαίνοντας στις τοποθετήσεις που
έγιναν από πολλούς συναδέλφους λυπάµαι ως πολίτης γι’ αυτό
το επίπεδο του διαλόγου, που δεν έχει καµµία σχέση φυσικά
ούτε µε την Ευρωβουλή αλλά µε κανένα κοινοβούλιο προηγµένης χώρας. Και εσείς που παριστάνετε τους προοδευτικούς
έχετε πραγµατικά τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό το οποίο κάνετε.
Εγώ το καταθέτω, απλά και µόνο γιατί έχω υποχρέωση στον
εαυτό µου, στους Έλληνες πολίτες να πω αυτό που πραγµατικά
τώρα αισθάνοµαι και αυτό αισθάνοµαι. Πραγµατικά είναι τεράστια έκπληξη.
Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζουµε στον δρόµο µας και θα
τα καταφέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
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του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη.
Κύριε Λοβέρδο, ζητήσατε τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κατ’ αρχάς να πω σε
όλους ότι υπολογίζουµε ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει
περίπου στις 21.00’. Την ακριβή ώρα δεν µπορούµε να την προσδιορίσουµε, στο περίπου.
Έχει ζητήσει τον λόγο, όπως έχει το δικαίωµα, για να κάνει µια
παρέµβαση όµως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χατζηδάκη, σας είδα εκνευρισµένο στο ξεκίνηµα της τοποθέτησής σας. Σας άκουσα να µας λέτε ψεύτες. Θα µπορούσα
να σας το αντιγυρίσω. Προτιµώ όµως να είµαι πιο συγκεκριµένος
και να θυµίσω πράγµατα που είναι ήδη γνωστά. Και να ξεκινήσουµε µε τη σειρά που τα πήγατε κι εσείς. Για άλλη µια φορά
ακούσαµε το επιχείρηµα της τιµής της ΔΕΗ ως απάντηση σε
αυτήν την τραγική πραγµατικότητα που ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
Κύριε Χατζηδάκη, η πολιτική του καθενός µετριέται µε αποτελέσµατα: 1 δισεκατοµµύριο από τα 5 δισεκατοµµύρια χρέη που
είχε η ΔΕΗ έγινε επί των ηµερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
έτσι και δεν χωράει άλλη προσέγγιση. Δεν υπήρξε ούτε 1 ευρώ
αύξηση στα τιµολόγια. Αντίθετα υπήρξε µείωση στο σκέλος του
ΕΤΜΕΑΡ, αλλά µεσοσταθµικά υπήρξε µείωση.
Συνεχίζουµε παρακάτω. Είπατε: «Μα καλά, αφού λέτε ότι η
ΔΕΗ έχει κέρδη, τι λέτε ότι δεν κάνει πράγµατα;». Μα, ακριβώς
αυτό εντοπίζουµε, µε 800 και πλέον κέρδη EBITDA, κερδοσκοπία,
δηλαδή αποτέλεσµα µιας κερδοσκοπίας εις βάρος των καταναλωτών, και τα τιµολόγια δεν µειώνονται. Μα, θα µου πείτε: «Μπορείτε να µειώσετε τα τιµολόγια εσείς που είστε πλέον µέτοχος
του 34%;». Θα δυσαρεστήσετε τους ιδιώτες µετόχους. Διότι
πλέον οι προτεραιότητες είναι άλλες, δεν είναι το δηµόσιο συµφέρον. Δεν υπάρχει «δέλτα» πια στη δηµόσια επιχείρηση. Έχει
γίνει κατ’ ουσίαν ιδιωτική.
Αναφερθήκατε σε σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν επί
των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα δούµε λίγο. Είχε δεσµευτεί ο
κ. Σαµαράς ότι θα υπάρξει το σχέδιο για τη µικρή ΔΕΗ. Το ακυρώσαµε µε νόµο. Τι προέβλεπε; Πέρα από την πώληση των λιγνιτικών, προέβλεπε και την πώληση των υδροηλεκτρικών, δηλαδή
εκείνες τις παραγωγικές µονάδες που µας έχουν σώσει τώρα
στην κρίση. Μας έχουν σώσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε παρακάτω. Πωλήθηκαν, όπως προβλεπόταν στο ADP
plan που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Σαµαρά, τα ΕΛΠΕ; Δεν
προχώρησε. Πωλήθηκε το 17%, όπως λέτε; Δεν προχώρησε. Πωλήθηκε η ΔΕΠΑ υποδοµών; Δεν προχώρησε. Στο µόνο σηµείο
στο οποίο ήδη είχε γίνει ο διαγωνισµός και δεν µπορούσε να µην
προχωρήσει, µε βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις και συµβάσεις
της χώρας, ήταν στον ΔΕΣΦΑ.
Και βεβαίως, όπως οµολογήσατε και εσείς -και χαίροµαι που
το λέτε- υπήρξε µια µεγάλη πολιτική νίκη, σώσαµε τον ΑΔΜΗΕ
και σήµερα, το δηµόσιο έχει το 50% µιας αξιόπιστης, παραγωγικής και επωφελούς για το δηµόσιο συµφέρον επιχείρηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ας έρθουµε τώρα στα θέµατα των ενισχύσεων που λέτε. Οι ενισχύσεις που δίνονται αυτή τη στιγµή στους λογαριασµούς είναι
από κρατικά χρήµατα ή από τον λογαριασµό που πηγαίνει για τις
ΑΠΕ; Από πού είναι, λοιπόν, αυτά τα χρήµατα; Είναι από τη συµµετοχή των πολιτών -που πληρώνουν για τις εκλύσεις διοξειδίου
του άνθρακα- και των επιχειρήσεων, χρήµατα που προορίζονται
για να στηρίξουν τις ΑΠΕ, δηλαδή την πράσινη µετάβαση, όπου
εσείς, κάτω από την πίεση της πραγµατικότητας, επιστρέφετε
ένα πολύ µικρό µέρος στους λογαριασµούς, όταν έχετε τη δυνατότητα πρωτογενώς, εάν η ΔΕΗ ακολουθούσε αυτό που
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έπρεπε να κάνει, να παίξει δηλαδή τον δηµόσιο ρόλο της προς
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, να αποκλιµακώσει τις τιµές
των τιµολογίων.
Αναφέρεστε στον λιγνίτη. Σωστό, λοιπόν, είναι ότι ο λιγνίτης
το πρώτο διάστηµα της ενεργειακής κρίσης δεν ήταν φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Έλα ντε, όµως, που εσείς, επιταχύνοντας το θέµα της απολιγνιτοποίησης, ουσιαστικά προσδέσατε τη
χώρα στο φυσικό αέριο, χωρίς να δώσετε την απαιτούµενη
ώθηση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, διότι θέλετε να «ντιλάρετε». Αυτό κάνετε µε τους επιχειρηµατίες του φυσικού αερίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και σήµερα, βρισκόµαστε πραγµατικά προσδεµένοι στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι και πιο ακριβό, αλλά ταυτόχρονα, λόγω
της αυξηµένης ζήτησης και των γεωπολιτικών ζητηµάτων, κινδυνεύει και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και σας λέει ο
ΑΔΜΗΕ: Τι πάτε να κάνετε; Πρέπει να υπάρχει η εφεδρεία των
λιγνιτικών µονάδων. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι; Έτσι είναι, δυστυχώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Σκουρλέτη. Είπαµε µια µικρή παρέµβαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ολοκληρώνω.
Άρα, λοιπόν, δεν ήταν νοµοτελειακό να είµαστε η πρώτη χώρα
σε τιµή της χονδρικής. Διότι εκεί πάνω πατάει για να διαµορφωθούν µετά οι τιµές της λιανικής και µας είπατε ότι είµαστε η έκτηέβδοµη χώρα σε τιµή λιανικής στην Ευρώπη. Τι λέτε; Με τον
υψηλότερο πληθωρισµό στην Ευρώπη; Σε ποιον τα λέτε αυτά;
Σας είπαµε αναλυτικά πόσο έχει µειωθεί το διαθέσιµο εισόδηµα.
Μας κοροϊδεύετε; Τι πράγµατα είναι αυτά;
Δεν πρόκειται, όµως, περί κοροϊδίας. Πρόκειται περί µιας πολύ
συγκεκριµένης λογικής, η οποία ούτε είναι διατεθειµένη να παρέµβει πραγµατικά στο θέµα της διαµόρφωσης των τιµών, γι’
αυτό αρνείστε πεισµατικά το θέµα της µείωσης των ειδικών
φόρων κατανάλωσης, που θα ήταν ένα κόστος 1,5 δισεκατοµµύρια, αλλά ακριβώς επειδή είναι ανελαστική η ζήτηση στα καύσιµα, δεν θα είχε µεγάλη απώλεια εσόδων.
Στον δε ΦΠΑ, που σας λέµε να µειώσετε, επειδή ακριβώς οι
τιµές αναφοράς είναι αυτές πάνω στις οποίες υπολογίζετε και
υπάρχει ένα κύµα ακρίβειας, δεν θα έχετε µείωση εσόδων. Το
αντίθετο. Πάτε για υπερκέρδη. Βολεύεστε µε τον πληθωρισµό
αυτή τη στιγµή. Θα δείξετε και ένα µεγάλο ΑΕΠ, το οποίο θα είναι
αποτέλεσµα και των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό θα σηµαίνει,
µάλιστα, ότι µπορεί να µειωθεί και το χρέος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Σκουρλέτη. Μην ανοίγουµε άλλα θέµατα! Έχουµε συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Ζητήσαµε συγκεκριµένα στοιχεία σε
σχέση µε τις εκκρεµείς συντάξεις. Δεν τα δώσατε. Σας ρωτήσαµε
πόσες ήταν οι εκκρεµείς συντάξεις που παραλάβατε. Πείτε µας
πόσες είναι τώρα. Αρνείστε να απαντήσετε αυτό το πράγµα. Αρνείστε και καταφεύγετε σε ψεύδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να πω και άλλα,
αλλά έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος.
Λέω το εξής. Η µεγάλη σας ήττα συνίσταται στο εξής, ότι όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει ότι, αν θέλεις να έχεις µια βιώσιµη απάντηση απέναντι
στην κλιµατική κρίση, χρειάζονται ισχυρές δηµόσιες πολιτικές
και όχι να παραδίδεις το θέµα της αντιµετώπισης της κλιµατικής
κρίσης στις δυνάµεις της αγοράς. Αν θες να έχεις ένα αξιόπιστο
δηµόσιο σύστηµα υγείας και τη δυνατότητα πρόσβασης στο δηµόσιο αγαθό της υγείας όλων, πρέπει να έχεις ένα ισχυρό δηµόσιο σύστηµα υγείας. Το ίδιο, αν θες να έχεις µια αξιόπιστη
παιδεία. Το ίδιο, αν θες να µειώσεις τις ανισότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σε όλα αυτά, λοιπόν,
εσείς αντιπροσωπεύετε το παρελθόν, ξεπερασµένες αντιλήψεις,
οι οποίες ανακυκλώνουν αδιέξοδα.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Τώρα έχει ζητήσει τον λόγο, κατ’ αρχάς, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος
και στη συνέχεια, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, η κ. Γιαννακοπούλου.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µιας και θητεύσατε και στο Υπουργείο Ενέργειας, θέλω να µου λύσετε µια απορία, γιατί το ακούω και από
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και από τα στελέχη
της Αντιπολίτευσης: Αν τώρα ο κ. Σκρέκας γυρίσει ένα κουµπί
και η ΔΕΗ γίνει κρατική, µε την υπερκερδοφορία που έχει σήµερα, τα 837 εκατοµµύρια ετησίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης, λειτουργικά κέρδη, ποιος θα είναι ο βαθµός
παρέµβασής της στην αποµείωση των οικιακών, αλλά και επιχειρηµατικών τιµολογίων, από την ώρα που µόνο για δύο µήνες από
τα αποθεµατικά του ταµείου των ρύπων η Κυβέρνηση έχει δώσει
2 δισεκατοµµύρια για τη µείωση της αύξησης των λογαριασµών;
Η παρέµβαση σε ετήσια βάση της ΔΕΗ, µε την καλή οικονοµική κατάσταση -και ήταν ρητορικό, ασφαλώς, το ερώτηµά µου,
κύριε Υπουργέ- µε την κερδοφορία των 837 εκατοµµυρίων, θα
ήταν το ένα δωδέκατο, αν πάµε στα δωδεκατηµόρια από την παρέµβαση που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση. Και βεβαίως, όταν λέει
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση «κρατική ΔΕΗ», εννοεί τις ζηµιές που
παρέδωσε το 2019 να τις πληρώνει από την άλλη τσέπη του ο
Έλληνας φορολογούµενος. Διότι κάποιος θα τις πληρώσει.
Άλλα είναι τα δοµικά προβλήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι πιέζονται τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις, γι’ αυτό και αποφασίστηκε να ενισχύονται µε 1 δισεκατοµµύριο κάθε µήνα όσο διαρκεί η κρίση. Και θα κοστίσει
πολύ αυτή η ενεργειακή κρίση. Είναι βέβαιο, είναι δεδοµένο. Το
γνωρίζουµε. Από την πρώτη στιγµή των αυξήσεων και της ρήτρας αναπροσαρµογής άρχισε η κάλυψη ενός µέρους της ζηµίας. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αδόκιµος όρος, αλλά
αυτό γίνεται. Δηλαδή, καλύπτεται ένα µέρος της αύξησης. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Όσο για τα «συνεχόµενα ψέµατα», που είπε ο κ. Χατζηδάκης,
εγώ διαφωνώ µαζί του. Τα ρεκόρ και τα θετικά και τα αρνητικά
είναι για να σπάνε. Ο καθένας µπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό
του σε ό,τι λέει σε αυτή την Αίθουσα.
Το µεγάλο πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
κλείσουµε τα ενεργειακά και να περάσουµε στον ΕΦΚΑ, είναι ότι
το 82% της απαιτούµενης ενέργειας για τη λειτουργία της χώρας
είναι εισαγόµενο και το µίγµα του λιγνίτη και των άλλων πηγών
ενέργειας που έχουµε µπορεί να τροποποιήσει σε µικρότερο
βαθµό από τον αναγκαίο, για να επηρεάσουµε τις τελικές τιµές
µε τις οποίες η χώρα προµηθεύεται την αναγκαία ενέργειά της
σε φυσικό αέριο, είτε σε πετρέλαιο, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Γι’
αυτό µιλάµε υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που δεν
θα καλύψουν ποτέ τις ενεργειακές µας ανάγκες, υπέρ των
υδροηλεκτρικών εργοστασίων, υπέρ των εγχώριων πηγών ενέργειας να αυξηθούν και έχουν γίνει βήµατα, αλλά δεν είναι αρκετά,
ώστε αυτές οι πηγές να αναχαιτίσουν αυτή τη διεθνή κρίση και
την έκρηξη τιµών, ιδιαίτερα στο φυσικό αέριο, αλλά και στο πετρέλαιο και αλλού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων, από τη µια, ότι η κρατική ΔΕΗ, µε λειτουργικά κέρδη τώρα -που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέει ότι γράφει υπερκέρδη η ΔΕΗ- θα αναχαίτιζε τις
τιµές, είναι µέγα ψεύδος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αφού
σας λέµε ότι πληρώνεται από το Ταµείο των Ρύπων 1 δισεκατοµµύριο το µήνα. Πώς τα 837 εκατοµµύρια του χρόνου θα αναχαίτιζαν τις τιµές; Δηλαδή σε ποιους απευθύνεστε;
Και πάλι συµµετέχει η ΔΕΗ µε ένα ποσό 600 εκατοµµυρίων, το
οποίο είναι ελάχιστο µπροστά στη λαίλαπα των αυξήσεων και των
διεθνών τιµών, για να καταλαβαινόµαστε και να συνεννοούµαστε.
Και επαναλαµβάνω, οι επισηµάνσεις αυτές δεν έχουν καµµία
έννοια της αποµείωσης του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν
σήµερα οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Υπάρχει, όµως, η δέσµευση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης ότι θα γίνει ό,τι
είναι δυνατόν, ώστε αυτή η κρίση να ξεπεραστεί µε τις λιγότερες
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δυνατές απώλειες πρώτα για τα νοικοκυριά και στη συνέχεια και
για τις επιχειρήσεις ελπίζοντας όλοι -και λέω ελπίζοντας, γιατί
είναι κάτι το οποίο δεν µπορούµε να το επηρεάσουµε ούτε καν
στο δικό µας ενεργειακό µείγµα αυτή την ώρα, είναι διεθνές κύµα
ενεργειακής ακρίβειας την οποία πληρώνουµε και πληρώνουµε
µε επώδυνο τρόπο. Αλλά το να λέµε τώρα ότι το ταµείο της ΔΕΗ
θα µπορούσε να παίξει πολιτική και να αναχαιτίσει αυτές τις
τιµές, ε αυτό είναι µεγάλη κοροϊδία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε χαρά άκουσα τον κύριο
πρώην πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει ότι εµείς θα φτιάξουµε το ανθρώπινο, το κοινωνικό
κράτος, το κράτος της αξιοκρατίας, το κράτος της αξιοπιστίας.
Και είναι καλό να ακούγονται από αρχηγούς κοµµάτων αυτές οι
κουβέντες, αυτά τα λόγια από αυτό το Βήµα του εθνικού Κοινοβουλίου.
Όµως έρχονται σε µια πελώρια αντίφαση µε τα λεγόµενα της
κυρίας Χριστοδουλοπούλου πριν από λίγες µέρες σε κοµµατική
εκδήλωση που είπε φόρα παρτίδα ότι πρέπει να βάλουµε ανθρώπους δικούς µας παντού. Είναι σε πλήρη δυσαρµονία µε τα όσα
ακούστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν περί ελέγχου αρµών της
εξουσίας και µια σειρά άλλων δηλώσεων από στελέχη σας ότι
ναι, έτσι πρέπει να γίνει, να ελεγχθεί το δικαστικό σύστηµα, ναι,
έτσι πρέπει να γίνει, αλλά δεν πρέπει να το λέµε έτσι. Επί της ουσίας, είπε κάποιο άλλο στέλεχός σας εκσυγχρονιστικό ότι ναι,
συµφωνούµε µε αυτές τις ακραίες απόψεις, αλλά πρέπει να τις
εκφράζουµε µε διαφορετικό, πιο κοµψό τρόπο -για να µην µας
καταλαβαίνουν, προφανώς. Είναι θετικό να ακούγονται αυτά,
έστω και ως συνθήµατα. Κάποια στιγµή θα αναγκαστούν οι πάντες να τα ακολουθήσουν, γιατί είναι ανάγκη για τη χώρα και όχι
για τις κοµµατικές παρατάξεις.
Δεν θέλω να επαναλαµβάνω τα όσα είπε και ο κ. Χατζηδάκης
προηγουµένως. Οι µισθοί στον ΑΔΜΗΕ που έδινε η προηγούµενη
κυβέρνηση ήταν µικροί; Εκατόν είκοσι, εκατόν τριάντα, εκατόν
σαράντα, εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες ετησίως. Στο Κτηµατολόγιο
δεν συνεργαστήκατε µε ιδιώτες; Όλες οι κυβερνήσεις, και η σηµερινή και η χθεσινή, δεν πραγµατοποιούν συνεργασία δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα για την κατασκευή µεγάλων υποδοµών και
έργων; Δηλαδή, εκεί δεν έχουµε να κάνουµε µε αγαθά δηµοσίου
συµφέροντος είτε είναι εν τέλει το έργο είτε είναι τα έξοδα που
απαιτούνται για την κατασκευή του ή τα έξοδα χρηµατοδότησης
της κατασκευής σε βάθος χρόνου;
Είµαστε πολύ λίγοι για να διαχωριζόµαστε και όσοι τελικά βαθαίνουν τις διαχωριστικές γραµµές, πέφτουν µέσα. Εµείς δεν
µπορούµε να καθαγιάσουµε ούτε τον ιδιωτικό ούτε τον δηµόσιο
τοµέα. Και συνεργασία µπορεί να υπάρξει. Και αν πραγµατικά,
στο τέλος αυτής της τριετίας µε την πρόσληψη αυτών των διευθυντών η σύνταξη του Έλληνα πολίτη θα εκδίδεται την ίδια µέρα,
τότε πράγµατι το σύστηµα θα έχει πετύχει.
Το βέβαιο είναι ότι το σηµερινό σύστηµα δεν πέτυχε απολύτως
ούτε επί των ηµερών µας και απέτυχε τραγικά τα προηγούµενα
χρόνια µε τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Να
δούµε, λοιπόν, αν θα πετύχει αυτό το σύστηµα κι αν πετύχει, χαλάλι τα λεφτά, θα πω εγώ. Αν δεν πετύχει, θα είναι µια λάθος επιλογή, αλλά έτσι εφαρµόζεις µια πολιτική, για να ξεβαλτώσεις
πράγµατα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Ήρθε στο γραφείο µου διευθυντής του ΟΤΕ που από το ΤΑΠ
- ΟΤΕ περιµένει σύνταξη τέσσερα χρόνια. Είναι πατέρας δύο µικρών παιδιών και δεν έχει πάρει ακόµα ούτε προσωρινή σύνταξη.
Και αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος καριέρας. Με παιδιά που
σπουδάζουν, γιατρός που δούλεψε σαράντα χρόνια ζει µε προσωρινή σύνταξη 500 ευρώ εδώ και τρία χρόνια. Γιατί; Τα δεχόµαστε αυτά για τους εαυτούς µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Αναπηρικές συντάξεις µε αιτήµατα από τις αρχές του 2019,
πληρώνονται τώρα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αναπηρική σύνταξη, συνάνθρωποί µας µε προβλήµατα. Είµαστε ικανοποιηµένοι
µ’ αυτό το σύστηµα και δεν θέλουµε να αλλάξουµε τίποτα;
Δεν παντρεύεται κανένας τα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα για
µια ζωή. Τρία χρόνια συµβόλαιο είναι, για να δούµε πώς µπορούν
να µανατζάρουν, τι µπορούν να αποδώσουν και θα κριθεί και ο
κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί
τέτοια αντίδραση;

7937

Δηλαδή, στον δηµόσιο τοµέα υπάρχουν αποκλειστικά άγιοι και
στον ιδιωτικό τοµέα διάβολοι; Ποιος το είπε αυτό; Από πού προκύπτει και πώς προδικάζετε ότι οι θέσεις θα καταληφθούν από
στελέχη του ιδιωτικού τοµέα; Ένα στέλεχος µάνατζερ του ιδιωτικού τοµέα που παίρνει τρεις, τέσσερις, πέντε χιλιάδες θα αφήσει την καριέρα του, για να πάει να καταλάβει µια θέση των τριών
ή τεσσάρων χιλιάδων ευρώ; Μπορεί να πάνε κάποιοι, ορισµένοι.
Αποκλείεται, δηλαδή, ότι θα παρουσιαστούν ικανά στελέχη µέσα
από τον ίδιο τον ΕΦΚΑ και από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
ώστε να πάνε εκεί και να αποδείξουν την αξία τους κι αυτό να
έχει και ευεργετικές συνέπειες για τη µετέπειτα καριέρα τους
στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα; Δηλαδή, τι θέλετε; Ένα καθεστώς απόλυτης ακινησίας; Αυτό θέλετε;
Και µιας και µιλάµε, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ
καλός τεχνοκράτης σ’ αυτά τα ζητήµατα, είχα µια απορία πάντα,
γιατί συζητάµε για ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Από πού συνάγεται το δικαίωµα ο εργαζόµενος στον δηµόσιο τοµέα στα σαράντα
χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας να λαµβάνει σύνταξη, ενώ
ο αντίστοιχος εργαζόµενος του ιδιωτικού τοµέα, αν δεν έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας, παρά το γεγονός ότι έχει συµπληρώσει την σαρανταετία και δουλεύει από τα δεκαπέντε του, από τα
δεκαέξι του και από τα δεκαεπτά του στη φάµπρικα θα πρέπει
να συµπληρώσει και το όριο ηλικίας; Είναι συνταγµατικό αυτό;
Είναι δίκαιο; Μήπως πρέπει κάποια στιγµή να δούµε αυτό το ζήτηµα;
Δεν µπορεί να υπάρχουν διαχωρισµοί. Μου λέτε ότι δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν κατηγορίες εργαζοµένων από
τον ιδιωτικό τοµέα που στα πενήντα έξι, πενήντα επτά, πενήντα
οκτώ έτη τους έχουν συµπληρώσει σαρανταετία και δεν µπορούν
να βγουν στη σύνταξη. Θα το δείτε αυτό, υπάρχουν κατηγορίες
εργαζοµένων. Και πρέπει να το δούµε, γιατί βλέπω ότι και η αντίληψη της ηγεσίας του Υπουργείου και η δική σας και του κ. Χατζηδάκη είναι ότι δεν είµαστε προσηλωµένοι σε ιδεοληψίες ούτε
υπέρ του ιδιωτικού ούτε υπέρ του δηµοσίου τοµέα. Είπαµε, είµαστε µικρή χώρα και δεν υπάρχουν άγια δισκοπότηρα, δεν
υπάρχει «άγιο δηµόσιο», όπως είπε και ο κύριος Υπουργός προηγουµένως, και οι τοµείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα
σε ένα πνεύµα συνεργασίας για την πατρίδα πρέπει να συνεργαστούν.
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι οι πολιτικές δοκιµάζονται στην
πράξη. Οι αφορισµοί και οι ιδεοληψίες δεν προσφέρουν τίποτα,
ούτε στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου ούτε στην προώθηση της επίλυσης των χρόνιων και δοµικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζει και ο ΕΦΚΑ, όπως και τόσοι άλλοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας. Οι ταµπέλες ότι
είµαι προοδευτικός εγώ που υποστηρίζω την ακινησία στον δηµόσιο τοµέα εις βάρος του Έλληνα φορολογούµενου και του Έλληνα πολίτη και είµαι διαπλεκόµενος εγώ που υποστηρίζω τον
ιδιωτικό τοµέα, έχουν καταρρεύσει προ πολλού. Ευτυχώς για
όλους µας, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος.
Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ
να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ και εγώ
τον κ. Μπουκώρο και για τη συνέπεια στον χρόνο, η οποία είναι
ζητούµενο αυτήν την ώρα, γιατί πολλοί συνάδελφοι δύο µέρες
τώρα έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί.
Πριν ανέβει στο Βήµα η κ. Γιαννακοπούλου να κάνω µια ανακοίνωση:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν σήµερα 17-02-2022 πρόταση νόµου: «Για τη ΛΑΡΚΟ και
τους εργαζόµενους».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, η
κυρία Γιαννακοπούλου έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου
πριν µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου, ενός πολύ σοβαρού νο-
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µοσχεδίου για το οποίο υπήρξε πολύ µεγάλος διάλογος, να κάνω
κάποιες επιβεβληµένες επισηµάνσεις που νοµίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να γίνουν εξαρχής. Γιατί –βλέπετε- νοµίζω ότι
χρειάζονται πάντα καθαρές κουβέντες.
Δεν περνάει µέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
να µην αντιλαµβανόµαστε πόσο έχουν θορυβηθεί τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ από την ισχυροποιηµένη παρουσία
του ΠΑΣΟΚ, του Κινήµατος Αλλαγής, η οποία καταγράφεται ανεξαιρέτως σε όλες, µα όλες, τις δηµοσκοπήσεις το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Από τη µια δεχθήκαµε, για παράδειγµα, εντονότατη κριτική
από την Νέα Δηµοκρατία, γιατί υπερψηφίσαµε -λένε- την πρόταση µοµφής την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες και έχει
υπάρξει ποτέ κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –της Αντιπολίτευσης, συγγνώµη, οσονούπω ελπίζουµε να γίνουµε και
Αξιωµατική Αντιπολίτευση- στα µεταπολιτευτικά χρονικά, το
οποίο να έχει στηρίξει πρόταση µοµφής υπέρ της Κυβέρνησης να έχει καταψηφίσει, δηλαδή, πρόταση µοµφής- ή λες και έχει
υπάρξει ποτέ κόµµα της Αντιπολίτευσης, το οποίο παραδείγµατος χάριν να έχει ψηφίσει στο σύνολο τον προϋπολογισµό µιας
κυβέρνησης. Και σαν να µην έφτανε αυτό, ακολούθησαν και βαθυστόχαστες αναλύσεις, αν αυτό δείχνει ότι εµείς κοιτάζουµε,
δήθεν, προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτού του κακέκτυπου δικοµµατισµού, µας εγκαλούν πολύ συχνά και για το πώς αντιπολιτευόµαστε. Ποιοι; Αυτοί που µε την αοριστολογία τους, µε την
αδυναµία και µε τον λαϊκισµό τους αποτελούν επί δυόµισι ολόκληρα χρόνια τον καλύτερο χορηγό της Κυβέρνησης, φροντίζοντας να δίνουν στην Κυβέρνηση σανίδα σωτηρίας, κάθε, µα κάθε
φορά, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Νοµίζω ότι θυµόµαστε όλοι πως όταν η Κυβέρνηση δεχόταν
βέλη από παντού για την πλήρως, την απολύτως αποτυχηµένη
διαχείριση της πανδηµίας, αυτοί κατέθεταν πρόταση µοµφής,
βοηθώντας τη Νέα Δηµοκρατία να συσπειρωθεί και µάλιστα,
µετά από την πλήρως αποτυχηµένη διαχείριση του χιονιά, όταν
όλη η κοινωνία ήταν απέναντι στην Κυβέρνηση. Αυτοί που ψηφίζοντας «παρών» προχθές, πριν από δύο µέρες, έδωσαν, παραχώρησαν, εκχώρησαν τον χώρο της πατριωτικής ευθύνης στην
Κυβέρνηση και έπρεπε να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να υπάρχει
το Κίνηµα Αλλαγής για να δείξει ως γνήσιος εκφραστής των δυνάµεων του κέντρου και της Κεντροαριστεράς τι πραγµατικά σηµαίνει ευθύνη απέναντι στη θωράκιση της χώρας.
Χθες, µάλιστα, δεχθήκαµε και επίθεση για το «παρών» που είπαµε στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Ήταν -λένε- άχρωµη
στάση. Και αυτό το είπαν εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφίσει ακριβώς
το ίδιο σε αντίστοιχη πρόταση της Ελληνικής Λύσης, όταν συζητούσαµε την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού για τους άνω
των 60 ετών.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο αυτό. Κάποιοι για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τα στελέχη του, έβγαλαν ξανά
τα λεγόµενα δεξιόµετρα και αριστερόµετρα. Αυτοί που κυβερνούσαν µε µια από τις πιο ακραίες εκδοχές της λαϊκίστικης Δεξιάς και που δεν τολµούν ακόµα και σήµερα να δεχθούν τις
ευθύνες της κυβέρνησης Καραµανλή στη χρεοκοπία της χώρας,
µας εγκαλούν ότι δεν είµαστε δήθεν και πολύ αντιδεξιοί, όπως λένε- είναι αυτοί.
Προχθές, µάλιστα -και θα µου επιτρέψετε να το πω- ο κ. Ηλιόπουλος µου επιτέθηκε και προσωπικά, λέγοντας ότι εγώ δήθεν
δεν τολµώ να κατονοµάσω τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για τα
όσα συµβαίνουν στη χώρα. Αστειότητες!
Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσκολία τους, αυτό που όµως δεν
µπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς ένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να είναι τόσο αδιάβαστο. Γι’ αυτό κι επειδή ζούµε στην εποχή του διαδικτύου, ας
διαβάσει πρώτα τις προτάσεις και τις θέσεις του Κινήµατος Αλλαγής. Ας τις διαβάσει -είναι όλα αναρτηµένα στο διαδίκτυο- για
να δει ποιες είναι. Και αφού δείχνει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον και για το πρόσωπό µου -και µε τιµάει µε αυτόν τον τρόποας διαβάσει και τις δικές µου δηλώσεις και τοποθετήσεις, για να
καταλάβει το τι σηµαίνει αντιπολίτευση σκληρή, αλλά συγχρόνως
και σοβαρή, στοιχειοθετηµένη µε αντιπροτάσεις αντιπολίτευση
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στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.
Ας αφήσουν κάποιοι, λοιπόν, αυτές τις φθηνές κουτοπονηριές,
ας µαζέψουν τις µεζούρες ένθεν κακείθεν, γιατί όλοι νοµίζω ότι
µπορούµε να καταλάβουµε τι προσπαθούν να κάνουν. Όµως,
πρώτα και πάνω απ’ όλα, το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Αυτό
το παιχνίδι έχει τελειώσει και δεν έχουµε καµµία ανάγκη ούτε από
συµβουλάτορες ούτε από υποβολείς. Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής θα προχωρήσει έτσι ακριβώς, όπως προχωράει, µε τη νέα
ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα προχωρήσει ανανεωµένο, θα
προχωρήσει αυτόνοµο, θα προχωρήσει ενωµένο, συσπειρώνοντας ολοένα και περισσότερες ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις,
ανατρέποντας τους πολιτικούς συσχετισµούς. Τίποτα δεν είναι
πια όπως χθες, ας το πάρουν όλοι χαµπάρι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και τώρα, µπαίνοντας στην ουσία του νοµοσχεδίου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο για τα θέµατα τα οποία συγκεντρώνουν, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον της
πλειοψηφίας των πολιτών. Ο εισηγητής µας ο κ. Μουλκιώτης,
αλλά και όλοι οι αγορητές του Κινήµατος Αλλαγής ανέπτυξαν
πλήρως τις θέσεις µας. Εποµένως, θα µου επιτρέψετε να σταθώ
σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι πολύ
µεγαλεπήβολος. Είναι έτσι πολύ φιλόδοξος, πολύ υποσχόµενος.
«Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση». Ξέρετε, όµως, εκσυγχρονισµό ακούµε, εκσυγχρονισµό διαβάζουµε,
αλλά πραγµατικό εκσυγχρονισµό δεν βλέπουµε, δυστυχώς. Πριν
απ’ όλα, όµως, δεν βλέπουµε το πώς θα µπορέσουν να πάρουν
γρήγορα όλοι τη σύνταξή τους οι εκατοντάδες, χιλιάδες συνταξιούχοι που περιµένουν χρόνια για να πάρουν την πλήρη σύνταξή
τους. Δεν βλέπουµε πώς θα µπορέσει ουσιαστικά να βελτιωθεί η
λειτουργικότητα, η δοµή, η ανταπόκριση, αν θέλετε, του ΕΦΚΑ
στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θεωρούσε το τότε νοµοθέτηµά του,
τον ΕΦΚΑ ως κάτι πρωτοποριακό. Ως µια ρυθµιστική τοµή µε
όραµα και µε µέλλον. Στη συνείδηση βέβαια του κόσµου –για να
λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους- ο ν.4387/2016, ο λεγόµενος
και νόµος Κατρούγκαλου αποτυπώθηκε ως ένα άδικο και αποτυχηµένο εγχείρηµα. Για αυτό το εγχείρηµα του ΕΦΚΑ νωπές, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, είναι και οι δηλώσεις του τότε τοµεάρχη
εργασίας και µετέπειτα Υπουργού, του κ. Βρούτση, για συνειδητή –διαβάζω επακριβώς- εξαπάτηση των πολιτών και της κοινωνίας από την τότε κυβέρνηση, επαναλαµβάνοντας διαρκώς τη
δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας για την κατάργηση του νόµου
Κατρούγκαλου, όταν θα ερχόταν στην εξουσία και τελικά αντί να
δούµε κατάργηση αυτού του νόµου από τη Νέα Δηµοκρατία, ήρθατε και φέρατε µια ακόµα µεταρρύθµιση. Φέρατε τον
ν.4670/2020 ή αλλιώς τον νόµο Βρούτση, οπότε και το νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µετονοµάστηκε από απλά ΕΦΚΑ σε
e-ΕΦΚΑ. Μιλάµε, δηλαδή, για µια καταπληκτική µεταρρύθµιση,
όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι εδώ µέσα, αν δεν το έχουµε αντιληφθεί ακόµα.
Στην πράξη βέβαια, ασφαλώς, εκτός από αυτήν τη µετονοµασία, η πικρή αλήθεια και η πικρή πραγµατικότητα είναι ότι δεν
αντιλήφθηκε ο Έλληνας πολίτης καµµία χειροπιαστή διαφορά.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, δεν έρχεται απλά µε ευχολόγια, ούτε απλά µε βαφτίσια και
ονοµατοδοσίες, έρχεται µε πραγµατικές αλλαγές, έρχεται µε
πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, µετά από ουσιαστικό διάλογο µε
όλες τις πλευρές, µε όλους τους φορείς.
Δεν είναι, όµως, εκσυγχρονιστικός ένας νόµος απλώς και µόνο
επειδή έτσι τον βαφτίζουµε ή απλώς και µόνο επειδή έτσι τον συστήνουµε, γιατί τα πάντα κρίνονται στην πράξη. Και στην πράξη,
η αλήθεια είναι ότι ο ΕΦΚΑ παραµένει για πολλούς ένα προβληµατικότατο σύστηµα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, το οποίο συνεχίζει ακόµη και σήµερα και αυτή την ώρα και
τη στιγµή να ταλαιπωρεί τον ασφαλισµένο.
Δυστυχώς, το ίδιο πιστεύουµε ότι θα συµβεί και µετά την ψήφιση αυτού του νοµοθετήµατος και των ρυθµίσεων τις οποίες
φέρνει. Το πρώην ΙΚΑ κατ’ ουσίαν έχει παραµείνει ΙΚΑ, αλλά
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πλέον ονοµάζεται ΕΦΚΑ µισθωτών. Ο πρώην ΟΑΕΕ παρέµεινε,
οµοίως, στον πυρήνα του ΟΑΕΕ, αλλά πλέον ονοµάζεται ΕΦΚΑ
µη µισθωτών, στα πλαίσια µιας φαινοµενικής και κατ’ όνοµα ενοποίησης. Τη στιγµή αυτή, ο ασφαλισµένος δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί ούτε καν σε ένα διαφορετικό τοπικό υποκατάστηµα από
το συγκεκριµένο στο οποίο τον έχει καταχωρήσει το σύστηµα.
Άρα, λοιπόν, κατ’ αρχάς για ποια ουσιαστική ενοποίηση µιλάµε,
κύριε Υπουργέ;
Θέλετε να ακούσετε και το χειρότερο; Με τον ν.4670/2020, λοιπόν, πολύ σωστά, θα συµφωνήσω ότι ναι, αυξήσατε τα ποσοστά
αναπλήρωσης για τους ασφαλισµένους µε τουλάχιστον τριάντα
έτη απασχόλησης. Για πολλούς, όµως, ακόµα και σήµερα η νοµοθετική αυτή προβλεπόµενη αύξηση παραµένει απλώς και µόνο
θεωρητική, ένα θεωρητικό στοιχείο. Ο ΕΦΚΑ λόγω έλλειψης οργάνωσης και υλικοτεχνικών υποδοµών….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ και τον χρόνο της δευτεροµιλίας µου, κύριε Πρόεδρε. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως πάει η συζήτηση, δεν ξέρω αν
θα χρειαστεί να δευτεροµιλήσω.
Ο ΕΦΚΑ, λοιπόν, λόγω έλλειψης οργάνωσης και υλικοτεχνικών
υποδοµών, εξακολουθεί να εκδίδει συνταξιοδοτικές αποφάσεις,
υπολογίζοντας το ποσό της σύνταξης µε τρόπο ο οποίος έχει
ήδη νοµοθετικά τροποποιηθεί, δηλαδή µε τα παλαιά χαµηλότερα
ποσοστά. Τι εννοούµε δηλαδή; Εννοούµε ότι ο ΕΦΚΑ αδυνατεί
να εφαρµόσει την ισχύουσα νοµοθεσία, εις βάρος πάντα των
συνταξιούχων οι οποίοι λαµβάνουν µειωµένες συντάξεις απ’
αυτές τις οποίες δικαιούνται. Και µιλάµε τώρα για µια διάταξη
του 2020, µε αναδροµική µάλιστα εφαρµογή από το 2019. Μιλάµε για απίστευτα πράγµατα!
Αλήθεια, να κάνω µία ερώτηση, καλοπροαίρετα πάντα: Αυτό
πότε σκοπεύετε να το διορθώσετε;
Το Κίνηµα Αλλαγής, όπως καταψήφισε το νόµο Κατρούγκαλου, έτσι καταψήφισε και το νόµο Βρούτση, σηµειώνοντας τότε
–και φάνηκε επιτυχώς- πως το νέο ασφαλιστικό σύστηµα, κύριε
Υπουργέ, απλά αποτελεί µια συνέχεια του προηγούµενου νόµου
και επισηµάναµε τις πολλές αστοχίες του, αστοχίες που διαιωνίζονται σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό σήµερα και παραµένουµε
σκεπτικοί και αντίθετοι όσον αφορά και το παρόν νοµοσχέδιο
ακριβώς για τους λόγους που είπε ο εισηγητής µας, γιατί αδυνατείτε να επιλύσετε και να επικεντρωθείτε στα πραγµατικά σοβαρά ζητήµατα, στα πραγµατικά προβλήµατα, στις πραγµατικές,
κεντρικές ουσιαστικές παθογένειες.
Υπάρχει πρόβληµα στον ασφαλιστικό χώρο; Ναι. Νοσεί το
υπάρχον σύστηµα; Ναι. Χρειάζονται επειγόντως διορθωτικές κινήσεις; Βεβαίως! Είναι, όµως, ίαση στο παθογενές αυτό σύστηµα
που υπάρχει το παρόν νοµοσχέδιο; Όχι! Δηλαδή, θέλετε να µας
πείσετε και εµάς εδώ πέρα, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά και
τον ελληνικό λαό ότι άπαξ και εσείς τοποθετήσετε στην κορυφή
της διοικητικής πυραµίδας του οργανισµού πρόσωπα της αρεσκείας σας, θα µπορέσουν να επιλυθούν έτσι µαγικά, µε µία -ας
πούµε- κίνηση τα χρόνια προβλήµατα του ΕΦΚΑ; Αυτό θέλετε να
µας πείτε; Δηλαδή, θέλετε να µας πείτε ότι ένα golden boy, το
οποίο θα έχει ένα απλό πτυχίο από ΑΕΙ και ένα απλό δίπλωµα
Lower, που θα παίρνει όµως µισθό 8.000 ευρώ το µήνα, θα το τοποθετήσετε στον ΕΦΚΑ και θα µπορεί να µετατρέψει τον ΕΦΚΑ σε
µια καλοκουρδισµένη µηχανή παραγωγής συντάξεων; Ξέρετε,
golden boys θα είναι, κύριοι της Κυβέρνησης, όχι ταχυδακτυλουργοί. Ακόµη, λοιπόν, µία άστοχη και αναπόδεικτη προτεινόµενη
λύση, µακριά από τον πραγµατικό πυρήνα του προβλήµατος.
Ακούσατε πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, τους συνταξιούχους;
Ακούσατε τους εργαζόµενους για το τι λένε για τις αλλαγές τις
οποίες φέρνετε; Κάτι, πιστεύω, ξέρουν κι αυτοί, οφείλατε να τους
είχατε ακούσει περισσότερο. Δεν αρνούµαστε ότι υπάρχουν
στρεβλώσεις, ότι υπάρχει κακοδιοίκηση, ότι οφείλουν να αλλάξουν. Πρώτοι εµείς το λέµε αυτό. Όµως, εσείς τι µας λέγατε, ότι
θα εκδίδονταν οι συντάξεις µε ένα «κλικ»; Εσείς δεν το λέγατε
αυτό; Η Κυβέρνησή σας δεν τα έλεγε; Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Επίσης, λέγατε ότι ο πολίτης θα λύνει τα προβλήµατα δήθεν
µε ένα τηλέφωνο στο «1555», το οποίο εν τοις πράγµασι αποτελεί
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απλά ένα τηλεφωνικό κέντρο κατάθεσης παραπόνων και όχι
εξεύρεσης λύσης, απλώς για να υπάρχει, δηλαδή. Ή µήπως δεν
µας λέγατε ότι θα εξέδιδαν συντάξεις ιδιώτες πιστοποιηµένοι λογιστές, δικηγόροι και όλα αυτά τα ωραία; Πού είναι όλα αυτά;
Πού είναι τα µετρήσιµα αποτελέσµατα; Αυτά θέλουµε.
Συνεπώς, σταµατήστε να δηµιουργείτε φρούδες ελπίδες
στους Έλληνες πολίτες και να καλύπτετε τις υπάρχουσες αδυναµίες του συστήµατος µε ηµίµετρα, απλώς για να λέτε ότι κάτι
κάνατε.
Για άλλη µια φορά η προπαγάνδα σας, η προπαγάνδα της Κυβέρνησης για ένα προβληµατικό δηµόσιο συνεχίζεται και αναρωτιέµαι, πραγµατικά, τι στόχευση έχει όλη αυτή η συλλήβδην
ισοπεδωτική απαξίωση. Δεν ξέρω αν την χρησιµοποιείτε ως πρόσχηµα για να καλύψετε τις κυβερνητικές σας αδυναµίες και για
να ρίξετε στάχτη στα µάτια των πολιτών, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στον κακό ΕΦΚΑ, στο κακό δηµόσιο, στους κακούς δηµοσίους υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο δεν εξαπατάτε κανέναν,
κύριε Υπουργέ. Είστε Κυβέρνηση εδώ και δυόµισι ολόκληρα χρόνια. Φτάνουν, λοιπόν, πια τα λόγια! Από τα έργα σας και κυρίως
από αυτά που δεν έχετε κάνει τόσα χρόνια κρίνεστε.
Άκουσα τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη -δεν είναι εδώ αυτή τη
στιγµή- ότι οι συντάξεις µειώνονται και από εκατόν ενενήντα χιλιάδες το καλοκαίρι του 2019 και εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες
όταν αναλάβατε, έχουν πέσει στις εκατόν είκοσι χιλιάδες τον
Οκτώβρη του 2021. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη.
Βεβαίως, η πραγµατικότητα των Ελλήνων πολιτών είναι διαφορετική. Φαντάζοµαι, δεν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε τι
ωραία που παίρνουν τη σύνταξή τους. Υπάρχουν ακόµα τεράστιοι αριθµοί ανθρώπων που περιµένουν χρόνια τις συντάξεις
τους.
Η δε υπόσχεσή σας περί τέλους των εκκρεµών υποθέσεων
µέχρι τον Ιούνιο του 2022 µάλλον ως όνειρο θερινής νυκτός µπορεί να εκληφθεί. Μακάρι –ειλικρινά, σας το λέω- να τα καταφέρετε για τους Έλληνες πολίτες, για τους ασφαλισµένους, για
τους ανθρώπους που χρειάζονται τη σύνταξή τους για να µπορέσουν να επιβιώσουν! Όµως, δεν νοµίζω ότι µπορεί έστω ένας
πολίτης να συµµεριστεί αυτή σας την αισιοδοξία, ιδιαίτερα µε
αυτό το οποίο φέρνετε.
Ταυτόχρονα, το 27,5% των συνταξιούχων, δηλαδή περίπου
εξακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες συµπολίτες µας λαµβάνουν
µηνιαία µεικτή σύνταξη έως 500 ευρώ. Φαντάζοµαι, δεν αµφισβητείτε και αυτά τα νούµερα, κύριε Υπουργέ.
Το µεγάλο ερώτηµα είναι, πώς πραγµατικά θα µπορέσει να επιβιώσει κάποιος σε αυτή τη χώρα, µε όλη αυτή την ακρίβεια, µε
όλες αυτές τις ανατιµήσεις µε αυτό το ποσό; Εδώ χρειάζονται
µέτρα και αυτά τα µέτρα, τα οποία πρέπει να πάρετε, δεν τα
παίρνετε.
Αλήθεια, µε την προεκλογική σας δέσµευση ότι θα επαναφέρετε το ΕΚΑΣ που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε -το ΕΚΑΣ, έργο ΠΑΣΟΚ,
κύριε Υπουργέ- και µας λέγατε µάλιστα ότι θα το επαναφέρετε
κατευθείαν, µε αυτό τι κάνετε; Απαντήσεις θα δώσετε; Ο κ. Μητσοτάκης το έλεγε προεκλογικά. Εµείς έχουµε συγκεκριµένη
πρόταση, απολύτως συγκεκριµένη, και λέµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Γιαννακοπούλου. Μην κάνουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο τώρα,
έχουµε το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε.
Υπάρχουν, λοιπόν, µόνο ηµίµετρα, υπάρχουν µόνο οριζόντια
µέτρα, ενώ υπάρχει ζήτηµα επιβίωσης ανθρώπων που δεν τα
βγάζουν πέρα.
Έχουµε καταθέσει προτάσεις, πρώτον, για την άµεση σύνταξη
και έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και παροχών. Επί
τόσο καιρό δεν έχει γίνει ούτε καν η ενοποίηση των κανόνων παροχής συντάξεως αναπηρίας, που ρητά προβλέπεται από τον
νόµο του 2016. Δεν υπάρχει καµµία ουσιαστική λειτουργική ενοποίηση, συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησης
παροχών από ταµείο σε ταµείο.

7940

Δεύτερον, ζητούµε πλήρη µηχανογράφηση του φορέα και ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού. Ακόµα δεν έχει καν φτιαχτεί µια απλή µηχανογραφική εφαρµογή για τον συνυπολογισµό
στη σύνταξη του παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Αντικατάσταση του παρωχηµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Υπάρχουν
ακόµα υπάλληλοι που στο γραφείο τους έχουν υπολογιστή εικοσαετίας. Πώς να αποδώσουν αυτοί οι άνθρωποι; Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ. Τα τελευταία µόνο χρόνια
συνταξιοδοτήθηκαν ή έφυγαν πάνω από το 30% του προσωπικού. Τι πρόκειται να γίνει; Πώς θα λειτουργήσει η υπηρεσία;
Πέµπτον, πλήρη αξιοκρατία στον ΕΦΚΑ, όχι ύποπτες µεταθέσεις, µετακινήσεις και τοποθετήσεις.
Ολοκληρώνω και κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταλήξτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το νοµοσχέδιο αυτό θα αποβεί αλυσιτελές. Χαρακτηρίζεται από πελατειακή
λογική, από αδιαφάνεια, από αναξιοκρατία, από αναποτελεσµατικότητα και από υπονόµευση -θα έλεγα, χωρίς δυστυχώς να
υπερβάλλω- του δηµοσίου συµφέροντος. Κανένας εκσυγχρονισµός του φορέα δεν επέρχεται µε το νοµοσχέδιο, καµµία πρόοδος και γι’ αυτό καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για επτά λεπτά. Παράκληση θερµή για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε του ΚΙΝΑΛ, να ξέρετε πως ο ετεροπροσδιορισµός στην πολιτική δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. Το
ότι αυτό που είµαι είναι ότι δεν είµαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και
Νέα Δηµοκρατία µπορεί ενδεχοµένως να παράγει κάποια πρόσκαιρα αποτελέσµατα, δεν θα αποφύγετε όµως να απαντήσετε
σχετικά µε τον πολιτικό σας προσανατολισµό τον πραγµατικό
στα κρίσιµα διλήµµατα που θα εµφανιστούν πολύ σύντοµα µπροστά µας.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µε τη σηµερινή µας συζήτηση αλλά
και από αυτό που εισάγετε ως νοµοθεσία επιτυγχάνετε κάτι το
οποίο πραγµατικά σπάνια συναντά στην πολιτική διαδικασία και
στην πολιτική αντιπαράθεση. Πραγµατικά έχετε φέρει απέναντι
όχι µόνο τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ασκούν κριτική και κάνουν αντιπολίτευση. Όµως,
έχετε φέρει απέναντι τους ίδιους τους ασφαλισµένους, αλλά και
την πλειοψηφία των φορέων που εκφράζουν τους εργαζόµενους
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Αυτός ο κατ’ επίφαση εκσυγχρονισµός ούτε κατά διάνοια δεν απαντά στα πραγµατικά
προβλήµατα του φορέα ούτε λύνει τις παθογένειες για τις οποίες
ο ΕΦΚΑ, µε τη σιωπηρή δική σας συµφωνία, έχει µπει στο στόχαστρο για το ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων και την άρρυθµη
και οµολογουµένως δυσλειτουργική καθηµερινή του λειτουργία.
Γιατί όλο αυτό; Γιατί ζητάµε από έναν τραγικά υποστελεχωµένο
οργανισµό, µε απαρχαιωµένη υλικοτεχνική υποδοµή, έλλειψη
πόρων και σύγχρονων ψηφιοποιηµένων εργαλείων να λειτουργεί
ρολόι και να µην καθυστερεί την απονοµή των συντάξεων.
Δεν τα γνωρίζατε αυτά; Δεν τα έχουν πει οι εργαζόµενοι στις
αιφνιδιαστικές επισκέψεις που κάνει ο κ. Χατζηδάκης στα γραφεία του ΕΦΚΑ; Θα σας πω εγώ τι είδα ή τι µου είπαν οι εργαζόµενοι στην προχθεσινή µου επίσκεψη στα καταστήµατα του
ΕΦΚΑ στον Βόλο και στα ΚΕΠΑ. Ελάχιστοι υπάλληλοι, κουρασµένοι υπάλληλοι, στα όρια του burn out, να προσπαθούν να φέρουν
βόλτα έναν νοµό µε διακόσιες χιλιάδες πληθυσµό, µε δεκάδες
ανθρώπους να περιµένουν έξω από τα γραφεία και έξω από τα
γκισέ και να διαµαρτύρονται και να έρχονται οι υπάλληλοι σε αντιπαράθεση µε τον ίδιο τον κόσµο.
Και ακόµα χειρότερη εικόνα στο ΚΕΠΑ στη νέα Ιωνία, κύριε
Υπουργέ, όπου τρεις υπάλληλοι προσπαθούν να βγάλουν είκοσι
και είκοσι πέντε επιτροπές πιστοποίησης τον µήνα. Οι ίδιοι τρεις
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υπάλληλοι να κάνουν γραµµατειακή υποστήριξη, οι ίδιοι τρεις
υπάλληλοι να προχωρήσουν ατοµικούς φακέλους και να σπάνε
τα τηλέφωνα στα ΚΕΠΑ διαµαρτυρίας από ανθρώπους µε αναπηρία που καθυστερεί η πιστοποίηση και αν δεν λαµβάνουν το
επίδοµα, δεν λαµβάνουν τη σύνταξή τους.
Μα πώς να µην υπάρχει αυτή η εικόνα, αφού εδώ και τρία χρόνια που κυβερνάτε δεν έχει γίνει ούτε µία µόνιµη πρόσληψη στον
ΕΦΚΑ; Τη χρονιά που πέρασε αποχώρησαν εννιακόσιοι υπάλληλοι, ενώ ταυτόχρονα αρνείστε πεισµατικά να ανανεώσετε το ειδικό πρόγραµµα για το brain drain, µε το οποίο είχαν προσληφθεί
στον ΕΦΚΑ εξακόσιοι ογδόντα τρεις νέοι επιστήµονες που απασχολούνταν στη διεκπεραίωση συντάξεων και έκαναν δουλειά.
Είναι πραγµατικά απορίας άξιο πώς φτάσαµε από το περιβόητο
λογισµικό σύστηµα και την «ψηφιακή σύνταξη µε ένα κλικ» να
έχουµε σήµερα πάνω από τριακόσιες σαράντα χιλιάδες συντάξεις κύριες, επικουρικές και εφάπαξ σε εκκρεµότητα.
Ξέρετε, η συσσωρευµένη αγανάκτηση των συνταξιούχων που
αναµένουν τις συντάξεις τους εντείνεται και από την περιρρέουσα οικονοµική ατµόσφαιρα αλλά και την ακρίβεια που σαρώνει
τα νοικοκυριά. Είναι δικαιολογηµένη αγανάκτηση. Αυτό όµως,
κύριε Υπουργέ, που δεν δικαιολογείται είναι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας να επενδύει πάνω στην οργή των πολιτών, να
υπερθεµατίζει προκειµένου να στοχοποιήσει τους εργαζόµενους
του ΕΦΚΑ και να µεταθέσει την αποκλειστική ευθύνη σε αυτούς.
Αυτό κάνετε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δηµοκρατία χρησιµοποιεί
τέτοιου είδους πρακτικές κοινωνικού αυτοµατισµού. Το έχει ξανακάνει πάµπολλες φορές σε δύσκολες περιόδους για τη χώρα,
παραβλέποντας πόσο επικίνδυνες µπορεί να είναι για την ενότητα και για την κοινωνική συνοχή. Ποιο είναι το µοτίβο; Πολύ
συγκεκριµένο, γνωστό πλέον. Αφήνετε τον φορέα να καταρρεύσει. Οι πολίτες στρέφονται εναντίον του «κακού» δηµόσιου
φορέα. Τον απαξιώνετε, προετοιµάζετε το έδαφος για ιδιωτικοποίηση και µετά νοµοθετείτε. Αυτό δεν έγινε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, και µε τη ΔΕΗ, που αφού την ιδιωτικοποιήσατε και
την κάνατε δήθεν ελκυστική για τους επενδυτές, φιγουράρουµε
σήµερα στην κορυφή των πιο ακριβών τιµών ρεύµατος σε όλη
την Ευρώπη;
Μετά, λοιπόν, από το αντεργατικό νοµοσχέδιο αλλά και το νοµοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, πραγµατικά µε το καινούργιο αυτό νοµοθέτηµα έχετε ξεπεράσει τον
εαυτό σας. Τι περιλαµβάνει µεταξύ άλλων; Λέει «οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του e-ΕΦΚΑ δύναται να επιλέγονται µε
τριετή θητεία, όχι µόνο από τον δηµόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα». Μάλιστα. Δηλαδή µε άλλα λόγια µια διάταξη που
ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τα «γαλάζια» golden boys. Περί
αυτού πρόκειται. Μάλιστα -εδώ δείτε πώς εννοείτε την αριστείαµε λιγότερα προσόντα απ’ όσα χρειάζεται σήµερα ένας δηµόσιος
υπάλληλος σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Πτυχίο Lower, βασικός τίτλος πανεπιστηµίου και λίγα χρόνια εµπειρίας για να αναλάβουν
γενικοί διευθυντές µε µισθό 8.000 ευρώ και διευθυντές µε µισθό
4.000 και 4.500 τον µήνα. Να πώς εννοείτε την αριστεία.
Εσείς που κάνατε το brain drain σηµαία τι θα πείτε στους
νέους ανθρώπους που έφυγαν και φεύγουν για το εξωτερικό,
που µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά δεν βρίσκουν αξιοπρεπή
εργασία στη χώρα τους; Τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους
που αµείβονται µε λιγότερα από 1.000 ευρώ, ενώ δουλεύουν δεκάωρα και δωδεκάωρα;
Βιάζεστε, κύριε Τσακλόγλου, βιάζεστε πάρα πολύ. Βιάζεστε
να φτιάξετε το δικό σας πελατειακό δίκτυο, τον δικό σας µηχανισµό µε δικά σας άτοµα µέσα στον ΕΦΚΑ, µε προσόντα ή χωρίς,
που θα καταλάβουν επιτελικές θέσεις και θα µείνουν εκεί για
καιρό, αφού θα δεσµεύουν και την επόµενη κυβέρνηση. Οι προσλήψεις θα γίνονται από τριµελή επιτροπή, της οποίας τα δύο
µέλη φυσικά θα ορίζονται από την Κυβέρνηση. Με ποιανού λοιπόν τα χρήµατα θα πληρωθούν οι από µηχανής θεοί, οι από µηχανής µάνατζερ της Νέας Δηµοκρατίας; Με τα χρήµατα των
εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Είπε ο κ. Χατζηδάκης -πραγµατικά µου προκάλεσε φοβερή εντύπωση- ότι για να προσελκύσεις, λέει, ικανούς ανθρώπους χρειάζεσαι παραπάνω χρήµατα. Μα δεν καταλαβαίνει πόσο προσβλη-
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τική είναι αυτή η δήλωση για τους ανθρώπους στο δυναµικό του
ΕΦΚΑ; Κύριε Τσακλόγλου, τους έχετε τους ανθρώπους και είναι
και ικανότατοι. Δώστε τους µέσα και εργαλεία να κάνουν σωστά
τη δουλειά τους. Αυτό είναι το πρόβληµα, δεν είναι οι άνθρωποι.
Πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού δηµοσίου παρακάµπτεται η υφιστάµενη δηµόσια διοίκηση για την πλήρωση θέσεων
ευθύνης και παραµερίζονται επιστήµονες της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και εργαζόµενοι στον φορέα επί σειρά ετών.
Προβλέπονται προσλήψεις δηλαδή εκτός της ιεραρχίας και
εκτός της διαδικασίας των κρίσεων, παραβιάζοντας ευθέως το
Σύνταγµα. Έτσι εννοείτε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Και σας ακούω δυο µέρες να επικαλείστε συνέχεια µονότονα
το ίδιο επιχείρηµα ότι δήθεν έκανε το ίδιο ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ µε
το Κτηµατολόγιο. Μα µην το λέτε αυτό, εκτίθεστε. Παραλάβαµε
έναν οργανισµό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το µετατρέψαµε σε δηµοσίου δικαίου. Φυσικά στον χρόνο της µετάβασης,
µέχρι να αποκτήσει δική του δοµή, δικό του οργανόγραµµα,
δικές του οργανικές θέσεις, υπήρχαν και άνθρωποι από τον ιδιωτικό τοµέα. Σήµερα όµως το Κτηµατολόγιο είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, το οποίο λειτουργεί µε τελείως διαφορετικό
τρόπο από αυτόν που εσείς νοµοθετείτε σήµερα. Σταµατήστε να
προβάλετε αυτό το επιχείρηµα συνέχεια, εκτίθεστε, κύριε Τσακλόγλου.
Παράλληλα φυσικά µε το νοµοσχέδιο, αυξάνονται και οι θέσεις
των µετακλητών. Πού θα φτάσουν πια, κύριε Υπουργέ, οι µετακλητοί; Έχουµε τρεις χιλιάδες µετακλητούς µε µισθούς που αύξησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα
µειώνει και τα απαιτούµενα προσόντα. Και σαν να µην έφτανε
αυτό, όσον αφορά τις πειθαρχικές διατάξεις, τη νέα µονάδα εσωτερικού ελέγχου, έχουµε και το κυνήγι που εξαπολύει η Κυβέρνηση εναντίον των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, αλλά και τον
αποκλεισµό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων από τα
πειθαρχικά συµβούλια που καλλιεργούν κλίµα τροµοκρατίας
µέσα στον φορέα.
Δεν µπορώ, πραγµατικά, να κατανοήσω πώς αντιλαµβάνεστε
τον φορέα και τους εργαζοµένους του. Ένας οργανισµός είναι
που χρειάζεται άµεσα στήριξη. Δεν είναι κέντρο διαφθοράς, δεν
είναι κέντρο ανοµίας ο ΕΦΚΑ.
Φυσικά, όµως, κυνηγοί κεφαλών για τους υπαλλήλους του
ΕΦΚΑ, αλλά από την άλλη και πονηρές διατάξεις που αφορούν
τις δηµόσιες προµήθειες και τις δηµόσιες συµβάσεις. Φυσικά,
δεν αναφέροµαι σε προµήθειες εκτυπωτών ή κλιµατιστικών.
Μιλάω για προµήθειες εκατοµµυρίων που θα αφορούν πληροφοριακά συστήµατα κ.ο.κ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μεϊκόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν επιτρέπω
άλλο λεπτό. Με συγχωρείτε, ήδη πήρατε ενάµισι λεπτό παραπάνω. Μιλήστε, γιατί διαµαρτύρονται. Εσείς δεν το ξέρετε. Σε
εµένα έρχονται και διαµαρτύρονται. Κλείστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη.
Ολοκληρώνοντας, κανείς, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να αρνηθεί ότι χρειάζονται άµεσες και δραστικές λύσεις για αναβάθµιση
του ΕΦΚΑ, που θα διεκπεραιώνει ταχέως και αποτελεσµατικά τα
αιτήµατα των πολιτών. Όµως -και θα δανειστώ µία έκφραση του
κ. Χατζηδάκη-, θέλουµε προφανώς έναν ΕΦΚΑ φιλικό. Θέλουµε
έναν ΕΦΚΑ, όµως, δηµόσιο, γιατί αυτό που νοµοθετείτε, κύριε
Τσακλόγλου, είναι άκρως εχθρικό για το δηµόσιο συµφέρον και
το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μεϊκόπουλο.
Μέχρι να τακτοποιηθεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνα Σκόνδρα,
να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις
εκθέσεις της επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών:
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Α) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας.
Β) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας.
Γ) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Δ) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας.
Ε) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα.
Κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε
µου να πω εδώ στον συνάδελφο κ. Μεϊκόπουλο, τον προηγούµενο οµιλητή, κάτι.
Είναι πραγµατικά να απορεί κανείς. Μας λέτε ότι εκτιθέµεθα,
γιατί µιλάµε για την περίπτωση του Κτηµατολογίου και δεν εκτίθεστε εσείς που ανεβαίνετε εδώ µέσα και µιλάτε λες και βγήκατε
από πολιτική παρθενογένεση και δεν κυβερνήσατε τεσσεράµισι
χρόνια και δεν µπαχαλοποιήσατε το σύστηµα όλο. Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Ελληνίδα,
ως γυναίκα και ως µητέρα θα ήθελα να εκφράσω στο Σώµα τη
βαθιά µου θλίψη και ανησυχία σε σχέση µε όσα περιστατικά παιδικής και γυναικείας κακοποίησης απασχολούν τον τελευταίο
καιρό την επικαιρότητα και την κοινή γνώµη.
Με αφορµή αυτόν τον τραγικό απολογισµό, προσπαθώ να ενισχύσω το πλέγµα δράσεων της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκκινώντας µια εκστρατεία
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στην
περιφέρειά µου, στην Καρδίτσα.
Αναφέροµαι σε αυτό, κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία του Υπουργείου Εργασίας, διότι το κράτος πρόνοιας επιβάλλεται να σκύψει πάνω από αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά
και µεταξύ των σοβαρών και ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων που
προβαίνετε, να θεσπίσετε πλαίσιο για την επαγγελµατική τους
αποκατάσταση και την οικονοµική τους αυτονόµηση, ώστε να
µπορούν να επιβιώσουν µε αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα µια µεταρρύθµιση που αφορά τον εκσυγχρονισµό του ασφαλιστικού συστήµατος, τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας
εξυπηρέτησης των πολιτών και, ειδικότερα, όσων δικαιούνται
συνταξιοδότησης και αξιώνουν µεταχείριση αντάξια της συνέπειας που οι ίδιοι επέδειξαν στην καταβολή των εισφορών τους
κατά τον εργασιακό τους βίο. Στην ουσία, συζητούµε για το αναφαίρετο δικαίωµα των συµπολιτών µας στην άµεση εξυπηρέτησή
τους από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, που εν τέλει καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διαβίωσή τους.
Το 2016, που ο ΣΥΡΙΖΑ ενοποίησε τα ταµεία του ΕΦΚΑ, ισχυριζόταν ότι µεταρρύθµισε το ασφαλιστικό, ενώ, επί της ουσίας, δηµιούργησε ένα δυσκίνητο µόρφωµα, χωρίς οργανόγραµµα, χωρίς
ανθρώπινο δυναµικό και υποδοµές. Με απλά λόγια -είπα και πριν, µπαχαλοποίησε πλήρως το σύστηµα µε µετρήσιµο αποτέλεσµα,
δηλαδή πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµότητες στις συντάξεις.
Αξίζει εδώ να αναφέρουµε πως όσες ασφαλιστικές υποθέσεις
περατώθηκαν, οφείλεται στην υπευθυνότητα, το φιλότιµο και την
εργατικότητα των περισσότερων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, που
προσπαθούσαν ακριβώς να κάνουν το καθήκον τους και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
Αντί, λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε την αυτοκριτική σας και
να παραδεχτείτε την ανεπάρκεια και την αδιαφορία σας, που στερούσατε από τους απόµαχους της εργασίας τα προς το ζην, µας
κατηγορείτε και µας κουνάτε το δάχτυλο. Κόψατε το ΕΚΑΣ, κόψατε επιδόµατα και τώρα υψώνετε τείχη σε ένα µεταρρυθµιστικό
πρόγραµµα που θα βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, τις οποίες
εσείς οι ίδιοι τις απαξιώσατε.
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Είµαι σίγουρη, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι γνωρίζετε
για τις καθυστερήσεις ετών στην έκδοση της σύνταξης ανθρώπων του µόχθου και του µεροκάµατου, όπως οι αγρότες µας, που
βρέθηκαν αντιµέτωποι µε δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στο τερατώδες σύστηµα που δηµιουργήσατε και από το οποίο εξαρτιόταν η
οικονοµική τους επάρκεια.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει συνεχώς τη στήριξή της
στους συνταξιούχους όχι µόνο µέσω της αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών και της επίσπευσης των διαδικασιών,
αλλά και µέσω έκτακτων ενισχύσεων. Έτσι, προσπαθούµε να
ανακουφίσουµε τους πολίτες από τις συνέπειες του αντισυνταγµατικού νόµου Κατρούγκαλου µε τις είκοσι δύο µειώσεις συντάξεων και επιδοµάτων.
Δεν θα αναφερθώ στους αριθµούς έκδοσης συντάξεων που
διπλασιάστηκαν επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε
στις συντάξεις χηρείας που είχε πετσοκόψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα
σταθώ, όµως, στην κοµβική σηµασία της ταχύτητας έκδοσης της
σύνταξης για µια γυναίκα, που χηρεύει, µε µικρά παιδιά, για έναν
εργάτη που παθαίνει ένα ατύχηµα και έχει οικογένεια, για έναν
αγρότη που αδυνατεί πια να δουλέψει στο χωράφι, για τον ρόλο
του κράτους ακριβώς τη στιγµή που το χρειάζεται ο πολίτης.
Γιατί το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα περιλαµβάνει κανονιστικές και τεχνοκρατικές µεταρρυθµίσεις. Ωστόσο, ως κεντρικός άξονας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, που βροντοφωνάζετε
ενάντια των µεταρρυθµιστικών αυτών αλλαγών, ποια είναι η πρόνοια του κράτους, όταν η µέριµνα προς τους πολίτες αργεί όχι
µία µέρα, αλλά δύο, τρία ή και περισσότερα χρόνια; Θα περίµενε
κανείς εσείς, οι οποίοι είστε κοινωνικά ευαίσθητοι περισσότερο
από όλους µας, να πληγώνεστε σφόδρα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τρεις άξονες που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο αναδιαρθρώνουν ένα σύστηµα αργό και βασανιστικό, ώστε να γίνει προσβάσιµο σε όλους τους δικαιούχους
και να αποτελέσει τη συνέχεια της εντυπωσιακής ψηφιοποίησης
των δηµοσίων υπηρεσιών. Τόσο τα επίσηµα στοιχεία όσο και η
γνώµη των συµπολιτών µου Καρδιτσιωτών για τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και για την γραµµή εξυπηρέτησης
«1555» είναι άκρως ενθαρρυντικά.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή µου
για την ουσιαστική ενοποίηση των ταµείων στις κατά τόπους
πρωτεύουσες νοµών. Λύθηκαν πολλά προβλήµατα και, κυρίως,
των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ, που στερούνταν υποκαταστηµάτων και τώρα πια µπορούν να απευθυνθούν και να εξυπηρετηθούν στον τόπο τους και άµεσα. Δεν µπορώ να µην
ευχαριστήσω και τον πρώην Υπουργό κ. Βρούτση και τον νυν κ.
Χατζηδάκη για τη δίκαιη αυτή εξέλιξη, αφού αυτό ήταν το πρώτο
ζήτηµα που ανέδειξα και διεκδίκησα αµέσως µετά την ανάληψη
καθηκόντων της Κυβέρνησής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε παρά να αναδείξουµε τη ριζοσπαστικότητα του νοµοσχεδίου σε σχέση µε την
ένταξη στον ΕΦΚΑ νέων διαδικασιών και ανθρώπινου δυναµικού,
ικανών να εκσυγχρονίσουν, να αναζωογονήσουν και να συµβάλουν, ώστε να νοικοκυρευτεί και να µπει σε τάξη ο οργανισµός.
Επίσης, η ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας του συστήµατος προµηθειών και η αξιοποίηση των ακινήτων της ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ προς ίδιον συµφέρον του οργανισµού
-πράγµα που προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό- αποτελούν
βήµατα κοµβικής σηµασίας για την ολοκληρωτική µεταµόρφωση
αυτού του δυσκίνητου γίγαντα, στον οποίο, µε τον έναν ή µε τον
άλλον τρόπο, ακουµπάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Η ψήφιση, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου επιτάσσεται από
την κοινή λογική και θέλω να πιστεύω ότι πέρα από τις όποιες
ιδεολογικές µας διαφορές αυτή -την κοινή λογική δηλαδή- την
διαθέτουµε όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Σκόνδρα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Παναγιώτα Πούλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γίνεται στη
σκιά ενός ακόµη ιστορικού ρεκόρ για το οποίο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να είναι υπερήφανη. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή σκαρφάλωσε στο 6,2% για πρώτη φορά από το µακρινό
1997 σπάζοντας ένα ρεκόρ είκοσι πέντε ετών. Τα σπασµένα,
όµως, της πολιτικής σας κύριοι Υπουργοί, τα πληρώνει καθηµερινά ο ελληνικός λαός, τον οποίο φορτώνετε αυξήσεις-φωτιά στο
φυσικό αέριο, στο ηλεκτρικό ρεύµα, στο πετρέλαιο θέρµανσης
και στα βασικά είδη διατροφής.
Και βέβαια το τροµακτικό ρεκόρ στον πληθωρισµό που εξανεµίζει τα εισοδήµατα και παραλύει την παραγωγική διαδικασία δεν
είναι το µόνο. Συνοδεύεται από το πανευρωπαϊκό ρεκόρ στον
αριθµό των συµπολιτών µας που καταλήγουν από κορωνοϊό. Είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα πέντε νεκροί είναι ο µακάβριος απολογισµός. Συνοδεύεται, επίσης, από το ρεκόρ στις επιχειρήσεις
που βάζουν λουκέτο, αλλά και το ρεκόρ στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών που η ερασιτεχνική σας διαχείριση δεν µπόρεσε να αποτρέψει. Γι’ αυτό, λοιπόν, η κοινωνία σε ολόκληρη τη
χώρα βρίσκεται στο πόδι.
Θέλετε να σας πω τι συµβαίνει στην περιφέρειά µου τη Βοιωτία; Την περασµένη Κυριακή στη συγκέντρωση συµπαράστασης στους εργαζόµενους στη «ΛΑΡΚΟ» και τις οικογένειές τους,
χιλιάδες πολίτες, γυναίκες, µαθητές, νέοι άνθρωποι, σωµατεία
και φορείς απαίτησαν να µην ξεπουληθεί η «ΛΑΡΚΟ» και να δικαιωθεί ο αγώνας των εργαζοµένων. Χθες στο Γενικό Νοσοκοµείο της Θήβας γιατροί και νοσηλευτές πραγµατοποίησαν
τρίωρη στάση εργασίας διεκδικώντας την ενίσχυση του νοσοκοµείου. Και βέβαια συνεχίζονται εδώ και µέρες τα µπλόκα των Βοιωτών αγροτών σε Βάγια, Λιβαδειά, Ορχοµενό και αλλού, οι
οποίοι αγωνίζονται για τη µείωση του κόστους παραγωγής και
την επιβίωση του κλάδου.
Οι προγραµµατισµένες κινητοποιήσεις συνεχίζονται, η Κυβέρνησή σας, όµως, σηµειώνει τέτοια ρεκόρ γιατί η σύνθεσή της έχει
µόνο «πρωταθλητές», πρωταθλητές της αδιαφορίας, της αλαζονείας, της αδιαφάνειας, της ανικανότητας, της απορρύθµισης,
του ξεπουλήµατος των δηµόσιων αγαθών και της εθνικής παραγωγικής βάσης. Πρωταθλητές σαν τους κ. κ. Σταϊκούρα, Πλεύρη,
Κεραµέως, Γεωργιάδη, σαν τον κ. Σκέρτσο, που στενοχωρήθηκε
λιγάκι χθες από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την αποκατάσταση των τριετιών και φυσικά σαν τον κ. Χατζηδάκη, το «πολυεργαλείο» του νεοφιλελευθερισµού, που έβαλε
ανεµογεννήτριες ακόµη και µέσα σε προστατευόµενες περιοχές
και παρθένα δάση µε τον περιβαλλοντοκτόνο νόµο του, που κατεδαφίζει τα εργασιακά δικαιώµατα, οκτάωρο και υπερωρίες, µε
τον αντεργατικό του νόµο και τζογάρει τις ασφαλιστικές εισφορές στις αγορές των κερδοσκόπων, µε τον νόµο για την επικουρική ασφάλιση και που καταλήγει στο σηµερινό νοµοθετικό
έκτρωµα για να πετύχει το τελικό χτύπηµα στον ΕΦΚΑ, αλλά και
να δοκιµάσει ως πρόβα τζενεράλε την κατάλυση του δηµόσιου
τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση παρέλαβε από τον
ΣΥΡΙΖΑ τον µηχανισµό του ΕΦΚΑ σε πλήρη λειτουργία, αποτελεσµατικό και αποδοτικό, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα, µε είκοσι
πέντε αποδόσεις συντάξεων κάθε µήνα και εκατόν επτά χιλιάδες
εκκρεµείς συντάξεις από τις τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες που
είχε παραλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τι έκανε στα δυόµισι χρόνια
και πλέον της διακυβέρνησής της; Τα τίναξε όλα στον αέρα και
έρχεται σήµερα και αντιπολιτεύεται την Αντιπολίτευση. Για µία
ακόµη φορά πιστή στο σχέδιό της εγκατέλειψε τις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισµό, χωρίς ψηφιακές υποδοµές, έτσι ώστε να απογειωθεί ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων να κορυφωθεί η αγωνία των εν αναµονή συνταξιούχων και
στη συνέχεια να στοχοποιηθεί και να συκοφαντήσει χυδαία το
προσωπικό του µε µπαράζ δηµοσιευµάτων στα καθεστωτικά
µέσα της λίστας Πέτσα - Μητσοτάκη.
Και όλα αυτά βέβαια έγιναν για να δικαιολογήσει ο κ. Χατζηδάκης πριν έναν χρόνο τη δήθεν σωτήρια είσοδο των ιδιωτών
στην έκδοση των συντάξεων που αποδείχτηκε φούµαρα και τώρα
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την πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του.
Ας δούµε, όµως, πως τα έχει σχεδιάσει όλα αυτά η Κυβέρνηση
µε τον άριστο Υπουργό της κ. Χατζηδάκη. Προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης των «ηµετέρων» golden boys ως διευθυντών
του φορέα µε αδιαφανείς διαδικασίες και µισθούς-πρόκληση για
τη δοκιµαζόµενη κοινωνία που φτάνουν έως και τις 8.134 ευρώ.
Δεν χρειάζονται πτυχία και προϋπηρεσία, χρειάζονται µόνο τις
κατάλληλες διασυνδέσεις και σύντοµα θα δουν προκηρύξεις
κοµµένες και ραµµένες στα µέτρα τους.
Ταυτόχρονα καταδικάζει το ενοχλητικό ΑΣΕΠ σε ρόλο κοµπάρσου και παρατηρητή που απλώς συµπράττει στην όλη διαδικασία
και κυριολεκτικά κουρελιάζει όχι µόνο τον νόµο για την επιλογή
των επιτελικών στελεχών της δηµόσιας διοίκησης που αυτή η Κυβέρνηση ψήφισε, αλλά ακόµη και το Σύνταγµα. Ωστόσο είναι
αδύνατο να βολευτεί ολόκληρος ο κοµµατικός στρατός της σε
διευθυντικές θέσεις. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση προβλέπει αύξηση
των µετακλητών χωρίς να τεκµηριώνει πουθενά τη σχετική
ανάγκη και χωρίς να σχεδιάζει, βέβαια, καµµία πρόσληψη περισσότερων µόνιµων στελεχών µέσω του ΑΣΕΠ, απολύοντας φυσικά
και τους εξακόσιους σαράντα έµπειρους συµβασιούχους υπαλλήλους, γιατί εµπόδιζαν αυτόν τον σχεδιασµό της.
Από την άλλη πλευρά βέβαια για τα µόνιµα στελέχη του ΕΦΚΑ
που δεν µπορεί προς το παρόν να αποµακρύνει για χάρη των µετακλητών ή των ιδιωτών, ακολουθεί την τακτική «καρότο και µαστίγιο», από τη µια µε τα προσχηµατικά πριµ παραγωγικότητας
και από την άλλη µε τους δώδεκα «ράµπο» εσωτερικού ελέγχου
και τα πειθαρχικά συµβούλια νέου τύπου στα οποία δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόµενοι.
Ο σοφός λαός µας λέει, «παλιός γάιδαρος καινούργια περπατησιά δεν µαθαίνει». Και εσείς, κύριοι Υπουργοί, συνεχίζετε την
πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη που το 2014 ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης διέλυσε δηµόσιες υπηρεσίες µέσα σε
µια νύχτα.
Ωστόσο, δεν σας αρκεί µόνο ο απόλυτος έλεγχος της διοίκησης του ΕΦΚΑ, µεριµνάτε και για την προίκα του, το ζεστό χρήµα
των προµηθειών, αλλά και το φιλέτο της ακίνητης περιουσίας
του. Επιβάλλετε διαδικασία απευθείας αναθέσεων κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις και ταυτόχρονα επιχειρείτε το «κόλπο γκρόσο», το ξεπούληµα της προίκας
των τετρακοσίων ακινήτων του ΕΦΚΑ αξίας περίπου ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ µέσω εταιρείας δήθεν αξιοποίησης που θα
διοικείται από γαλάζια golden boys και η οποία µέσω µετοχοποίησης θα καταλήξει σύντοµα στα χέρια ιδιωτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ.
Τα 5 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ των απευθείας αναθέσεων, που µέχρι σήµερα κάνατε, δεν χόρτασαν την απληστία
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην αναφερθώ
στην περίπτωση του ΕΦΚΑ Θήβας που επισκέφτηκα ξανά χθες
και είναι χαρακτηριστική. Με αιφνιδιαστική απόφαση εν µέσω
πανδηµίας και εορτών του Πάσχα το Υπουργείο αποφάσισε τη
συστέγασή του µε τον πρώην ΟΑΕΕ χωρίς καµµία προετοιµασία
και σχεδιασµό, συστέγαση σε µισθωµένο κτήριο που δεν κάλυπτε ούτε καν τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, εγκαταλείποντας το ιδιόκτητο κτήριο του ΟΑΕΕ. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος ούτε καν
για το αρχείο του ΟΑΕΕ, που τελικά δεν µεταφέρθηκε, µε αποτέλεσµα τα ατελείωτα πήγαινε-έλα των υπαλλήλων για αναζήτηση φακέλων.
Φαίνεται πως η διαλειτουργικότητα της ψηφιακής επανάστασης µάλλον δεν έχει ξεπεράσει τα όρια του Υπουργείου ούτε για
να φτάσει ακόµα και στην κοντινή Θήβα.
Καταθέτω στα Πρακτικά φωτογραφίες µε τα χαρτοκιβώτια και
τις στοίβες των φακέλων που αποδεικνύουν το µέγεθος του προβλήµατος στη Θήβα, αλλά και σε όλα τα υποκαταστήµατα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παναγιού (Γιώτα) Πούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια µέσα σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες διάλυ-
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σης που έχετε δηµιουργήσει, κύριε Υπουργέ, οι υπάλληλοι δουλεύουν στα όρια των σωµατικών και ψυχικών αντοχών τους, ενώ
οι παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης πληθαίνουν. Δεν απορεί, λοιπόν, κανείς που το Εργατικό Κέντρο Θήβας και οι εργαζόµενοι
σε όλη τη χώρα διαµαρτύρονται τις µεγάλες καθυστερήσεις στις
πληρωµές των αναρρωτικών αδειών τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Πούλου, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι όταν οι άδειες διαρκούν πολλές
ηµέρες και δεν λαµβάνουν έγκαιρα οι εργαζόµενοι την αποζηµίωσή τους, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επιβίωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη φτάνει µε το παρόν νοµοσχέδιο στο έσχατο σηµείο κοινωνικής µειοδοσίας και επιχειρεί το ξεπούληµα του ΕΦΚΑ, της καρδιάς του
κοινωνικού κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία δεσµεύεται για την άµεση κατάργηση του καταστροφικού νοµοσχεδίου και την αποφασιστική ενίσχυση του ΕΦΚΑ προς όφελος των
εργαζοµένων, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Πούλου. Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης.
Κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ
και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».
Εγώ καταλαβαίνω τις όποιες διαφωνίες σας. Καταλαβαίνω ότι
πρέπει να εξυπηρετήσετε κάποιες µειοψηφίες που, αν θέλετε,
ποντάρετε σε αυτές για την επόµενη µέρα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν
θα είναι εύκολη. Όµως, όπως είπε προηγουµένως και ο Υπουργός, αυτό το οποίο έχει µεγάλη σηµασία είναι να λύσουµε το
πραγµατικό πρόβληµα και το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι
εµείς θέλουµε έναν ΕΦΚΑ αποτελεσµατικό, ότι θέλουµε έναν
ΕΦΚΑ φιλικό, ότι θέλουµε να εξυπηρετεί καλύτερα και γρηγορότερα τους Έλληνες πολίτες.
Τα προβλήµατα είναι πολλά. Τα προβλήµατα δεν θα λυθούν
ούτε µε αυτό το νοµοσχέδιο ούτε αύριο το πρωί. Έχουµε πορεία,
έχουµε ανηφορικό δρόµο για να επιλύσουµε ζητήµατα και κυρίως της καθηµερινότητας. Για εµάς είναι σηµαντικό να µην
υπάρχουν εκκρεµείς συντάξεις, να µην ταλαιπωρείται ο πολίτης
και να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση
βαδίζουµε, προκειµένου να φέρουµε τον ΕΦΚΑ στη νέα εποχή.
Και φυσικά πρέπει να κάνουµε και άλλες τοµές και από το
Βήµα αυτό εγώ, απευθυνόµενος στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας, θέλω να πω ότι στη δηµόσια διοίκηση
έχουµε ικανότατα στελέχη που µπορούν να «βάλουν πλάτη» όχι
µόνο για τον ΕΦΚΑ, αλλά και για όλες τις αρχές στις οποίες µπορούµε να εξυπηρετήσουµε τους πολίτες και αυτούς πρέπει να
τους εµπιστευτούµε.
Και ερχόµαστε τώρα στην τοποθέτηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως. Μιλήσατε για
τους οκταµηνίτες, µιλήσατε για κάποιες άλλες κατηγορίες. Να
σας θυµίσω ότι σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επί
υπουργίας Γιάννη Βρούτση φέραµε εδώ πέρα νοµοσχέδιο προκειµένου να δικαιώσουµε όσους ήταν µε τα προγράµµατα
«STAGE» στον ΕΦΚΑ και στον ΟΑΕΔ. Αυτά µην τα ξεχνάµε. Άρα,
λοιπόν µην έρχεστε να πείτε σε εµάς ότι εµείς δεν σκεφτόµαστε
τους απλούς εργαζόµενους. Με δικές µας ρυθµίσεις προσπαθούµε και τους ενισχύουµε.
Και φυσικά δεν αγνοούµε τη διαδροµή των στελεχών, των
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και αναγνωρίζουµε τις προσπάθειες, πάµε
όµως για κάτι καλύτερο. Διότι όταν θα πάει καλύτερα ο οργανισµός, θα είναι καλύτερα και για τους ίδιους τους εργαζόµενους,
επειδή την ταλαιπωρία της καθηµερινότητας, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι έρχονται να την αντιµετωπίσουν.
Η Αντιπολίτευση δεν θέλει να αλλάξει τίποτα από τα κακώς κείµενα. Τα προβλήµατα για αυτούς λένε ότι θα λυθούν µε έναν
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τρόπο, ώστε να µην υπάρξει καµµία αλλαγή, για να µην υπάρξει
κανένα πρόβληµα. Εµείς έχουµε διαφορετική φιλοσοφία. Ναι, κύριοι, δεν είµαστε ίδιοι. Εµείς πιστεύουµε στις τοµές και στις µεταρρυθµίσεις. Αυτό εκφράζει και το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται
σήµερα προς ψήφιση.
Και φυσικά στην αιχµή του δόρατος της κριτικής σας είναι το
άρθρο για τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των θέσεων τις οποίες µπορούν να καλύψουν και υποψήφιοι από τον
δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΦΚΑ, αλλά και
από τον ιδιωτικό τοµέα.
Οι προσλήψεις, όπως περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο
άρθρο, γίνονται µε διαφάνεια, αξιοκρατία, µε συγκεκριµένη θητεία και µε δυνατότητα µόνο µιας ανανέωσης. Οι αντιδράσεις
σας αναµενόµενες. Την ίδια, όµως, επιχειρηµατολογία -για να µιλάµε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό- είχατε και στο νοµοσχέδιο
της ΔΕΗ, την οποία όµως καταφέραµε να διασώσουµε, να εκσυγχρονίσουµε και να ξανακάνουµε πρωταγωνιστή στην ενεργειακή
αγορά.
Για την ιστορία οφείλω να θυµίσω στο Σώµα ότι η πρόσληψη
ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις του δηµοσίου έγινε πριν από τον
ΕΦΚΑ, στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο, µετά την ψήφιση του ν.4512
του 2008 από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μην κρύβεστε,
λοιπόν, πίσω από το δάχτυλό σας. Εµείς πάµε στον δρόµο της
λογικής. Εσείς τώρα, που είστε Αντιπολίτευση, θυµηθήκατε να
γυρίσετε τούµπα και να µας λέτε άλλα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εµείς πιστεύουµε στη διοικητική εξέλιξη των υπαλλήλων και
όχι στην ακινησία. Θέλουµε να αξιοποιηθούν όλα τα ικανά στελέχη του ΕΦΚΑ. Το λέµε ξεκάθαρα και να σας πω και κάτι; Δεν
µπαίνουµε στο συνδικαλιστικό παιχνίδι, γιατί και στο συνδικαλιστικό παιχνίδι η ΔΑΚΕ ήταν, είναι και θα είναι πρώτη στους περισσότερους τοµείς του δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα
και αν διαφωνείτε, κύριοι, εµείς ναι, στηρίζουµε τα διακοµµατικά
προεδρεία στον συνδικαλισµό, αλλά η ΔΑΚΕ είναι πρώτη, διότι
µιλάµε τη γλώσσα της λογικής και της σοβαρότητας. Αυτή είναι
η ποιοτική µας διαφορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο αυτό έρχονται
και διατάξεις που αφορούν τη σύσταση µονάδας εσωτερικών
ερευνών, προκειµένου να εξετάζονται και να αντιµετωπίζονται
καταγγελίες που αφορούν στον ΕΦΚΑ, µε αποτελεσµατικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. Ποιος διαφωνεί σε µια τέτοια διάταξη; Ποιος δεν θέλει να υπάρχει ένα βήµα για τον πολίτη και µια
άµεση ανταπόκριση σε µια δεδοµένη καταγγελία του;
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο και µε τις ρυθµίσεις που φέρνουµε,
ενισχύεται το πνεύµα λογοδοσίας στους υπαλλήλους, ώστε να
είναι σαφές ότι, µαζί µε την επιβράβευση για την επίτευξη των
στόχων, θα ελέγχονται και για την εκτέλεση του έργου τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να µιλήσω για τις
διατάξεις, για παράδειγµα, που αφορούν την προµήθεια όσον
αφορά τον ΕΦΚΑ, τις διατάξεις που αφορούν τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού. Και φυσικά πρέπει να γίνει µια εταιρεία ειδικού σκοπού. Αυτό το ζητάνε όλοι οι µεγάλοι οργανισµοί. Να
θυµίσω ότι αυτή τη στιγµή και τα πανεπιστήµια ζητούν να κάνουν
µεµονωµένες εταιρείες -προσέξτε!- µε µοναδικό µέτοχο τον
ΕΦΚΑ, να το τονίσουµε αυτό, προκειµένου να υπάρχει αξιοποίηση.
Δηλαδή, εσείς τι θέλετε; Ο πρόεδρος του ΕΦΚΑ να γίνει και
κτηµατοµεσίτης ή να γίνει µια ειδική εταιρεία που να µπορούµε
να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα, όταν ο ΕΦΚΑ διαθέτει τετρακόσια ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω του 1 δισ. και τουλάχιστον το 20% αφορά ακίνητα
µεγάλης αξίας και µένει τελείως αναξιοποίητο εις βάρος των Ελλήνων φορολογουµένων; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εγώ, κλείνοντας, θέλω να πω από το Βήµα αυτό ότι έρχονται
και διατάξεις που είναι πολύ σηµαντικές και καλώ την Αντιπολίτευση να τις υπερψηφίσει. Τέτοια είναι η χορήγηση ασφαλιστικής
ενηµερότητας για οφειλές κάτω των 100 ευρώ που αφορά εκατόν τριάντα χιλιάδες συµπολίτες µας, η ρύθµιση για δέκα επιπλέον ηµέρες µετά αποδοχών στους γονείς παιδιών µε σπάνια
νοσήµατα και πολλές άλλες διατάξεις. Να λάβετε υπ’ όψιν σας
ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος και τα Επιµελητήρια και η ΕΣΕΕ και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο Σύλλογος Συνταξιούχων τοποθετήθηκαν υπέρ αυτού του νοµοσχεδίου.
Επιτέλους, πρέπει να αποφασίσετε. Θέλετε να είστε µε τη λογική και τις ανάγκες των πολλών ή θέλετε να ικανοποιήσετε τους
λίγους; Από αυτό το Βήµα σας λέω ότι πρέπει να γίνουν και
άλλες τοµές. Για παράδειγµα, ως προς τη µείωση των συντάξεων
κατά 30% σε εκείνους που εργάζονται για να βγουν σε σύνταξη,
πρέπει να πάµε και σε άλλες διατάξεις, εφόσον φυσικά µας το
επιτρέψουν τα οικονοµικά µας, όπως για παράδειγµα στους ιπτάµενους της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
Επίσης, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που φέρατε µε τροπολογία χωρίς αιτιολογία το 2015 και «βάλατε χέρι» στη λειτουργία των οργανώσεων των συνταξιούχων. Αυτή τη στιγµή πρέπει
επιτέλους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων να
πάνε σύµφωνα µε τα καταστατικά τους. Φυσικά και πολλές άλλες
διατάξεις πρέπει να γίνουν.
Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µισό λεπτό από
τον χρόνο να πω πως άκουσα µε πολλή προσοχή τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλάει για το ρεύµα και τη ΔΕΗ.
Άκουσα και τον κύριο Υπουργό να απαντάει πολύ συγκεκριµένα.
Στο έγγραφο που µας κατέθεσε, -φαντάζοµαι το φωτοτυπικό στο
γραφείο του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πως έχει
µελάνι- διαπίστωσα το εξής: ότι ναι λέει, είµαστε οι πρώτοι πιο
ακριβοί στη µεγαβατώρα. Δεν µας είπε όµως ότι σε επίπεδο
µηνός έχουµε πτώση 10%, σε επίπεδο έτους έχουµε πτώση
13,5% που σηµαίνει ότι πηγαίνουµε σε µια αποκλιµάκωση, ότι η
ακρίβεια έχει ηµεροµηνία λήξεως και αυτή τη στιγµή ρίχνετε λάδι
στη φωτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Αυτό θα το εισπράξετε
από τον ελληνικό λαό, όποτε γίνουν εκλογές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σπανάκη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αµανατίδης και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Καραθανασόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε αυτό
µε το οποίο όλοι συµφωνούµε. Ποιο δηλαδή; Ότι οι πολίτες δικαιούνται και οφείλουµε να τους παρέχουµε υπηρεσίες µε ποιότητα και ταχύτητα. Δικαιούνται άµεση και δίκαιη καταβολή της
σύνταξής τους. Προς τον σκοπό αυτόν ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να
είναι ο εγγυητής, το µέσο, ο δε e-ΕΦΚΑ, ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ
ένας αξιόπιστος µηχανισµός, που θα προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα. Θα πρέπει εποµένως, για να πετύχει αυτό, να βελτιωθεί, να εκσυγχρονιστεί και να ισχυροποιηθεί
µε την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.
Ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των συνταξιούχων. Μπορεί να αποτελέσει η κινητήρια δύναµη της οικονοµίας. Πώς; Ως αποτέλεσµα ταχείας
διεκπεραίωσης του έργου του και διοχέτευσης των πόρων στην
αγορά για κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας, των κοινωνικών
αναγκών αλλά και των αναγκών της κατανάλωσης.
Η Κυβέρνηση, εποµένως, θα κριθεί από το αποτέλεσµα των
παρεµβάσεών της προς όφελος της κοινωνίας, τα συµφέροντα
της οποίας υπηρετεί.
Αυτοί που κάνουν κριτική στα µέσα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση αδυνατούν να αντιληφθούν και επιτρέψτε µου να το πω όσο
πιο έντονα µπορώ, αδυνατούν να αντιληφθούν τη σηµασία καταβολής της σύνταξης στον δικαιούχο ακόµη και έναν µήνα νωρίτερα. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει καταφέρει σε µεγάλο βαθµό να επιτελέσει
τον σκοπό, δηλαδή την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτό
γίνεται αποδεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών,
παρ’ όλες τις φιλότιµες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναµικού
του και επιτρέψτε µου να πω ότι έχω προσωπική θετική έκφραση
επί του θέµατος για πολλούς εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ.
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Ενδεικτικό είναι αυτό που είπα νωρίτερα ότι το 50% περίπου
των ερωτηθέντων διατυπώνει δυσαρέσκεια στις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ από όσες έχουν υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πιστή στις εξαγγελίες
για πολύ έργο και λιγότερα λόγια, αντιλαµβανόµενη τις αδυναµίες και τον αναποτελεσµατικό τρόπο λειτουργίας, προχώρησε
σε παρεµβάσεις στα δυόµισι προηγούµενα χρόνια, που επέφεραν ορατό αποτέλεσµα. Ενδεικτικά αναφέρω, ειπώθηκε και προηγουµένως, το 2021 διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες συντάξεις,
όταν το 2019 ήταν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες.
Επιπρόσθετα, ο αριθµός «1555» είναι πραγµατικά ένας ελκυστικός αριθµός και κατάφερε στους µήνες της λειτουργίας του
να εξυπηρετήσει πάνω από ένα εκατοµµύριο πολίτες και για να
αξιολογήσουµε πόσο σηµαντική είναι η υπηρεσία του, αρκεί κανείς να αντιληφθεί ότι το 80% των ανθρώπων που τηλεφώνησαν
έχει θετική εµπειρία.
Αυτές ήταν λοιπόν οι πρώτες νίκες στην προσπάθεια εξορθολογισµού του ηλεκτρονικού πλέον ΕΦΚΑ.
Με το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση επιδιώκει έναν περαιτέρω εκσυγχρονισµό, µε στόχο τα εξίµισι περίπου εκατοµµύρια
των ασφαλισµένων να λαµβάνουν ακόµη καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό οι ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου συµβάλλουν, πρώτον, στη βελτίωση της
απόδοσης της διοίκησης, σηµαντικότατο, στην επιβράβευση
αλλά και λογοδοσία των υπαλλήλων, στην ενίσχυση της ευελιξίας
και ταχύτερης λειτουργίας και στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της κοιµωµένης, επιτρέψτε µου να πω την έκφραση, περιουσίας του.
Ειδικότερα, περιλαµβάνει τη δυνατότητα επιλογής προϊσταµένων διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων από τον ιδιωτικό και
τον δηµόσιο τοµέα -το ξεχάσαµε αυτό, δεν αναφέρθηκε πολλές
φορές- µε τριετή θητεία. Η τοποθέτησή τους γίνεται µετά από
δηµόσια προκήρυξη και ανοικτό αξιοκρατικό διαγωνισµό, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία τριετία. Προς τον σκοπό αυτό
συνιστάται τριµελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τον διοικητή του ΕΦΚΑ, από µέλος του ΑΣΕΠ και από ένα µέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού νοµικής σχολής.
Σχετικά τώρα µε το ύψος των αµοιβών έχει γίνει πολύς λόγος,
πολλή κουβέντα. Όποιοι κρίνουν, κρίνονται. Πρώτον, οι αµοιβές
που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν.4354/2015 είναι µεικτές
αµοιβές. Οι πραγµατικές αµοιβές είναι περίπου το 50%-60%
αυτών. Και, βέβαια, οι ρυθµίσεις του άρθρου 28 του ν.4354/2015
επαναλαµβάνω, δεν αφορούν σε άτοµα που υπολείπονται όλων
αυτών των ανθρώπων που θέλουµε να αναλάβουν τις τύχες του
ΕΦΚΑ στα χέρια τους, διοικητή, υποδιοικητές, γενικοί διευθυντές
και διευθυντές των υπηρεσιών.
Υπάρχει όµως, επιτρέψτε µου την έκφραση, άλλο κίνητρο προκειµένου να προσελκύσουµε απασχολούµενους του ιδιωτικού
τοµέα, που αφήνουν τις δουλειές τους για να έρθουν στο δηµόσιο εκτός από το µισθολογικό; Αντίστοιχα πρέπει να σηµειώσουµε ότι προβλέπονται ρυθµίσεις και για τους εργαζόµενους
αυτή τη στιγµή στον ΕΦΚΑ και οι ρυθµίσεις αυτές, η καταβολή
δηλαδή του µπόνους σχετίζονται µε το παραγόµενο έργο, την
αξιολόγησή του µέσα από µία συγκεκριµένη διαδικασία που θα
αποφασισθεί και θα καταγραφεί.
Με άλλα λόγια, οι υπάλληλοι του δηµοσίου, επαναλαµβάνω,
που θα αποδίδουν καλύτερα και θα πετυχαίνουν τους µετρήσιµους και από την αρχή συµφωνηµένους στόχους που τίθενται σε
επίπεδο συγκεκριµένης διεύθυνσης, θα λαµβάνουν χρηµατικό
ποσό ως επιβράβευση πέρα από τον µισθό τους και αυτό είναι
πραγµατικά µία τοµή. Με τη σύσταση της αυτοτελούς µονάδας
εσωτερικών ερευνών, κυρίως εξασφαλίζονται τα συµφέροντα
των ασφαλισµένων. Προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία, προκειµένου να παρασχεθεί το ταχύτερο δυνατόν και να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία.
Η επιτάχυνση και απλοποίηση του συστήµατος των προµηθειών είναι επίσης ένα σηµαντικό βήµα, γιατί όλοι είµαστε γνώστες, αναφέρθηκε και προηγουµένως, του ότι οι υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ αυτή τη στιγµή λειτουργούν µε απαρχαιωµένο εξοπλισµό
και, επιτρέψτε µου την έκφραση, ηλεκτρονικό και ξενοδοχειακό
εξοπλισµό, έπιπλα γραφείων και πραγµατικά αδικούν το έργο
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τους και θα πρέπει να ζουν και να δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες.
Αναφέροµαι τώρα στη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας, της
εταιρείας ακινήτων e-ΕΦΚΑ. Γιατί συστήνεται; Για να αξιοποιήσει
τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Ποια είναι αυτά; Τετρακόσια
ακίνητα αξίας άνω του 1 δισεκατοµµυρίου, τη στιγµή που οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ νοικιάζουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους, ενώ υπάρχει τεράστιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν
αξιοποιείται και δεν αποδίδει.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι δεν προβλέπεται καµµία ιδιωτικοποίηση, καθώς στο νοµοσχέδιο γίνεται σαφές ότι µοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι ο ΕΦΚΑ και µάλιστα οι µετοχές είναι
και ονοµαστικές και αµεταβίβαστες. Εποµένως όλα όσα ακούγονταν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αβάσιµα. Και να
προσθέσω ακόµα ότι τα ακίνητα που είναι πολύ σηµαντικό, δεν
µεταβιβάζονται στην εταιρεία αυτή, αλλά η εταιρεία αυτή έχει τη
διαχείρισή τους. Αντίστοιχη ρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο
Υπουργός νωρίτερα, που αποτυπώνει ότι αντίστοιχες σκέψεις
επικράτησαν και στο παρελθόν.
Η εταιρεία, λοιπόν, και η στελέχωσή της γίνεται µετά από προκήρυξη µε έλεγχο του ΑΣΕΠ, καθώς και µε απόσπαση από στελέχη του ΕΦΚΑ.
Εποµένως, δηµοσιότητα, αξιολόγηση, ίσες ευκαιρίες, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα.
Κλείνοντας, και µε συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στοχεύει και προσπαθεί να βρει
λύσεις, να αντιµετωπίσει προβλήµατα και χρόνιες παθογένειες
που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες, το είπα και
από την αρχή, απαιτούν και εµείς υλοποιούµε µεταρρυθµίσεις,
παίρνουµε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές των
πολιτών µε το δηµόσιο και εν προκειµένω µε τον ΕΦΚΑ.
Ταυτόχρονα, µεριµνούµε και για τους εργαζόµενους από αυτά
που είπα νωρίτερα. Τους παρέχουµε τα αναγκαία εφόδια, δηµιουργούµε ευνοϊκές συνθήκες εργασίας προκειµένου η ποιότητα
των προσφερόµενων υπηρεσιών να απαντάει στις προσδοκίες
των πολιτών. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, υπερψηφίζω το
παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Αµανατίδη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο κ. Μπουρνούς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μάλλον γίναµε σοφότεροι από τη σηµερινή συζήτηση. Ανακαλύψαµε ότι φταίνε τα golden boys για όλα τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, εκτός από το προπατορικό
αµάρτηµα. Και το λέω αυτό γιατί έγινε µια συζήτηση που αναλώθηκε στο ποια golden boys παίρνουν λιγότερα ή περισσότερα,
ποια έχουν µεγαλύτερες ή µικρότερες αµοιβές, επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ή επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας.
Και ήταν απλά µια ανούσια και κουραστική αντιπαράθεση η
οποία, όµως, χαϊδεύει αυτιά και καλλιεργεί αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα συγκαλύπτει τους πραγµατικούς υπεύθυνους των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο λαός µας, συγκαλύπτει ότι και η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής συµπλέουν
στις στρατηγικές στοχεύσεις, έχουν κοινή, ουσιαστικά, στρατηγική σύγκλιση. Για την ακρίβεια στην ενέργεια, για παράδειγµα,
προσπαθεί να συγκαλύψει ότι φταίει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη µετάβαση. Σε αυτό δεν
συµφωνεί η Κυβέρνηση; Βεβαίως. Δεν συµφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
ήταν κυβέρνηση, αλλά και τώρα που είναι Αντιπολίτευση ή το Κίνηµα Αλλαγής; Βεβαίως. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές
οι οποίες εφαρµόστηκαν. Την υπηρέτησαν και εξακολουθούν να
υπηρετούν αυτή την πολιτική η οποία έχει οδηγήσει σε ενεργειακή φτώχεια, πριν την ακρίβεια, το 30% του ελληνικού λαού. Και
είναι περήφανοι για το έργο που κάνουν ως κυβερνήσεις η προηγούµενη και η σηµερινή.
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Έτσι, λοιπόν, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε µια πολιτική υψηλών εγγυηµένων τιµών στα
αρπακτικά των ΑΠΕ, επιδοτήσεις των επενδύσεων που έκαναν,
σε ιδιωτικοποιήσεις, όχι µόνο στην ενέργεια αλλά και αλλού. Και
δεν υπάρχουν καλές και κακές ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων και του µεγάλου κεφαλαίου. Πάντα το κράτος πουλάει φθηνά και αγοράζει
ακριβά. Έτσι, λοιπόν, όλες οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται για το
συµφέρον των κεφαλαιοκρατών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν,
δεν υπάρχουν καλές και κακές ιδιωτικοποιήσεις.
Αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών της απελευθέρωσης που
ακολουθήθηκαν διαχρονικά ήταν το πολύ ακριβό ρεύµα που πλήρωνε ο ελληνικός λαός µε τις συνεχείς, αλλεπάλληλες ανατιµήσεις. Στις ανατιµήσεις αυτές συνέβαλαν και τα τέλη ρύπων. Μέσα
από τα τέλη ρύπων έγινε η λιγνιτική κιλοβατώρα πιο ακριβή από
τις υπόλοιπες κιλοβατώρες. Και αυτά τα τέλη ρύπων τριπλασιάστηκαν την τελευταία περίοδο που εκτόξευσε την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Είναι η πολιτική της πράσινης µετάβασης,
όπου και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δηµοκρατία
σήµερα, έχουν το φυσικό αέριο ως µεταβατικό καύσιµο στα σχέδιά τους για την περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Το φυσικό
αέριο είναι το εισαγόµενο φυσικό καύσιµο όπου όλες οι κυβερνήσεις είχαν αυτό ως µεταβατικό καύσιµο και του οποίου βεβαίως η τιµή εκτοξεύτηκε και λόγω γεωστρατηγικών ζητηµάτων.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα των πολιτικών που εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις; Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να εξαρτάται κατά
50% από το φυσικό αέριο, το εισαγόµενο καύσιµο, κατά 10% από
εισαγωγές, κατά 30% από την παραγωγή ΑΠΕ και κατά 10% από
λιγνίτη. Να ποιο είναι το ενεργειακό µείγµα στη χώρα µας αυτή
τη στιγµή. Πρόκειται για ένα ενεργειακό µείγµα το οποίο ευθύνεται για την ακρίβεια, για την αστάθεια του συστήµατος και για
την ενεργειακή εξάρτηση.
Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουµε αυτή την εικόνα
όταν συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει µια σφοδρότατη διαπάλη η οποία καταγράφεται και είναι η διαπάλη ανάµεσα στη Γερµανία και στη Γαλλία, όπου βλέπουν ότι η
µεταβατική περίοδος µέχρι να πάµε στην πράσινη µετάβαση θα
είναι πολύ µεγάλη χρονικά, µιλάνε για δεκαετίες, και η συζήτηση
που γίνεται είναι για το αν θα είναι το φυσικό αέριο ή η πυρηνική
ενέργεια το µεταβατικό καύσιµο. Η Ελλάδα που µπαίνει σε αυτό;
Θα επιλέξει το φυσικό αέριο ή την πυρηνική ενέργεια, πετώντας
στην άκρη τον λιγνίτη, ο οποίος θα µπορούσε να έχει αξιοποιηθεί
και θα είχε συµβάλει στη φθηνή παραγωγή ενέργειας;
Το τρίτο στοιχείο στο οποίο αποφεύγετε να τοποθετηθείτε
είναι ότι η τιµή καθορίζεται από το χονδρεµπόριο, από το χρηµατιστήριο ενέργειας. Το χρηµατιστήριο ενέργειας καθορίζει την
τιµή της κιλοβατώρας, από τη χονδρεµπορική της τιµή. Μάλιστα,
το χρηµατιστήριο ενέργειας το έκανε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και αυτοί καθόρισαν και πώς θα ορίζεται η µέση ηµερήσια
χονδρεµπορική τιµή. Αυτή καθορίζεται από την ανώτερη τιµή της
µεγαβατώρας που µπαίνει στο µείγµα κάθε µέρας.
Άρα η ανώτερη τιµή καθορίζει τη µέση χονδρεµπορική τιµή και
αυτό δίνει ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους στους επιχειρηµατικούς οµίλους των ΑΠΕ, ενώ αντίθετα εκτοξεύει την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας. Να, λοιπόν, που η ακρίβεια είναι αποτέλεσµα
των πολιτικών που εφάρµοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Επί της ουσίας η πράσινη ενέργεια είναι µια ακριβή ενέργεια, η οποία θα
εντείνει ακόµη περισσότερο τα φαινόµενα της ενεργειακής φτώχειας. Και αυτή την ακρίβεια δεν πρόκειται να την αντιµετωπίσουν ούτε τα ψίχουλα που δίνει η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας ούτε οι προτάσεις-ασπιρίνες που κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ
και το Κίνηµα Αλλαγής. Επί της ουσίας λέτε ότι οι πιο φτωχοί,
µέσα από τη φορολογία την οποία θα έχουν, θα επιδοτήσουν
τους εξαθλιωµένους. Δηλαδή µοιράζετε τη φτώχεια.
Άκουσα µάλιστα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να διαµαρτύρεται ότι παίρνει από το Πράσινο Ταµείο για να
δώσει τις επιδοτήσεις, που αυτό πηγαίνει στις επενδύσεις για τις
ΑΠΕ. Είναι δυνατόν να χαθούν τα χρήµατα τα οποία θα τα πάρουν τα αρπακτικά των ΑΠΕ για να κάνουν νέες επενδύσεις; Σε
αυτό το σηµείο έχει φτάσει η αντιπαράθεση.
Εµείς λέµε ότι, βεβαίως, πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ο λιγνίτης, πρώτα και κύρια
ο λιγνίτης, για να έχει ευστάθεια το σύστηµα. Έχετε δαπανήσει
εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, όµως δεν
φροντίσατε να βάλετε νέα τεχνολογία παγίδευσης των ρύπων
από την αξιοποίηση του λιγνίτη.
Από αυτή την άποψη οι στόχοι της πάλης πρέπει να είναι η µείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος και, βεβαίως, η κατάργηση όλων των έµµεσων φόρων και των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στην ακρίβεια. Άλλωστε, η ακρίβεια είναι παιδί του
συστήµατος -και αυτό προσπαθείτε να το συγκαλύψετε- κατατρώει το λαϊκό εισόδηµα, το οποίο είναι πετσοκοµµένο από τη
φοροεπιδροµή που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, από τους
φόρους που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις. Είναι αποτέλεσµα της πολιτικής επίθεσης στους µισθούς.
Μια δεκαετία µετά ο κατώτερος µισθός παραµένει χαµηλότερος από αυτούς του 2012. Και χαίρεστε γι’ αυτή την πολιτική
όσοι κυβερνάτε σήµερα και όσοι κυβερνήσατε χθες; Κάνετε µεγάλο κατόρθωµα έχοντας τον κατώτερο µισθό πιο κάτω από ό,τι
ήταν το 2012. Ο µέσος µισθός είναι στα 980 ευρώ, δηλαδή 780
καθαρά. Ο µέσος µισθός έχει κατρακυλήσει µε τις πολιτικές που
εφάρµοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Οι συντάξεις έχουν τσακιστεί
από τους αλλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόµους. Το 30%
των συνταξιούχων παίρνει λιγότερα από 500 ευρώ και το 70%
των συνταξιούχων παίρνει λιγότερα από 700 ευρώ. Και µπορούν
να τα φέρουν βόλτα;
Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα όλων των πολιτικών που εφάρµοσε
και η σηµερινή και οι προηγούµενες κυβερνήσεις; Αυτή η κατάσταση µε τις συντάξεις δεν είναι αποτέλεσµα του νόµου Κατρούγκαλου, που αποτέλεσε επί της ουσίας τον νόµο-λαιµητόµο
για την κοινωνική ασφάλιση και έβαλε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα στο ασφαλιστικό σύστηµα; Δεν είναι αυτός που µείωσε
ακόµη περισσότερο τις συντάξεις, που αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης, που αύξησε τη συµµετοχή για την υγεία στους συνταξιούχους, που µείωσε τις παροχές; Εξαιτίας και αυτού του νόµου
βιώνουν σήµερα οι συνταξιούχοι τη συγκεκριµένη κατάσταση.
Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο
και τι λέει; Μας ενδιαφέρει να µην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι. Αλήθεια; Να βγαίνουν γρήγορα, λέει, οι συντάξεις.
Και ποιος φταίει γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ;
Εµείς λέµε καθαρά ότι φταίει ο ίδιος που ευθύνεται για το γεγονός ότι κάθε φορά που βρέχει, πνίγεται ο κόσµος, κάθε φορά
που χιονίζει, εγκλωβίζεται και κάθε φορά που πιάνει φωτιά, καίγεται. Ο ίδιος υπεύθυνος είναι. Είναι το αστικό κράτος, το κράτος
σας, που είναι ένα κράτος εχθρικό για τον λαό και τις ανάγκες
του. Είναι επιλεκτικά πολύ ικανό να εφαρµόζει την αντιλαϊκή πολιτική. Είναι πολύ ικανό να θωρακίζει την εξουσία του κεφαλαίου.
Είναι πολύ ικανό να συµµετέχει στα γεωστρατηγικά παιχνίδια
αναβάθµισης µε τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και τα νέα
εξοπλιστικά προγράµµατα. Είναι πολύ ικανό να τσακίζει τον
κόσµο στη φορολογία. Είναι ανίκανο, όµως, να προστατεύσει τον
λαό από την πανδηµία. Είναι ανίκανο να τον προστατεύσει από
τις φυσικές καταστροφές. Είναι ανίκανο να βγάζει γρήγορα τις
συντάξεις. Αυτό είναι το αστικό κράτος, το οποίο υπηρετείτε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και έχουν ευθύνες διαχρονικά όλες
οι κυβερνήσεις γι’ αυτή την κατάσταση. Αυτή τη διαχρονική ευθύνη θέλετε να καλύψετε µε την αντιπαράθεση εστιασµένη απλά
και µόνο στον αριθµό των εκκρεµών συντάξεων και στον ρυθµό
διεκπεραίωσης.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, επιταχύνεται ο ρυθµός διεκπεραίωσης; Κάνετε, δηλαδή, χάρη στους συνταξιούχους; Δεν ντρέπεστε και εσείς και οι προηγούµενοι να υπάρχει αυτή η εικόνα µε
τις εκκρεµείς συντάξεις, να περιµένει ο άλλος τρία και τέσσερα
χρόνια για να πάρει σύνταξη την εποχή της ψηφιακής µετάβασης, την εποχή της τεχνητής νοηµοσύνης; Και λέτε ότι τώρα θα
κάνετε το µεγάλο βήµα;
Αυτή είναι η δηµόσια διοίκηση που όλες οι κυβερνήσεις έχετε
δηµιουργήσει. Το ψάρι από το κεφάλι βρωµάει, κύριε Υπουργέ.
Έχετε στοχοποιήσει τους εργαζόµενους. Λέτε ότι φταίνε. Έχετε
καταφύγει σε ένα κυνήγι µαγισσών. Όµως τη δηµόσια διοίκηση
ποιος τη διάρθρωσε έτσι όπως έχει διαρθρωθεί διαχρονικά, από
τις ρουσφετολογικές προσλήψεις µέχρι τις προαγωγές µε την
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ίδια λογική και τα ίδια κριτήρια; Ποιος φταίει για τις τεράστιες
ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό; Ποιος φταίει για τον απαρχαιωµένο εξοπλισµό; Δεν φταίνε οι κυβερνήσεις; Ποιοι φταίνε; Οι
εργαζόµενοι; Οι εργαζόµενοι είναι το εύκολο θύµα για να µπορέσετε να στοχοποιήσετε. Και σήµερα βρήκατε την ευκαιρία. Πονάει δόντι, για να κόψετε κεφάλι. Αυτό κάνετε µε το νοµοσχέδιο.
Μεταθέτετε τις ευθύνες στους εργαζόµενους και επί της ουσίας
προωθείτε τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις.
Αλήθεια, δεν µου λέτε, κύριε Υπουργέ, ποιος υπονοµεύει τη
λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων; Την πλειοψηφία ποιος
την έχει; Η Κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία; Γιατί δεν συγκαλείτε τα πειθαρχικά συµβούλια και κρύβεστε πίσω από τους
συνδικαλιστές, λέγοντας ότι οι συνδικαλιστές δεν θέλουν; Εσείς
έχετε την πλειοψηφία. Απλώς µέσα από αυτή τη διαδικασία στοχοποιείτε.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής εµείς είµαστε καθαροί: Ο καθένας κρίνεται από τη στάση του και τη δράση του, κύριοι
Υπουργοί. Και οι συνδικαλιστές. Και η σηµερινή Κυβέρνηση και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις έχετε αξιοποιήσει διάφορα συνδικαλιστικά στελέχη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού, τα έχετε χαϊδέψει, για να µπορέσουν ακριβώς να
κρατήσουν αυτή τη στάση ανοχής στην καλύτερη περίπτωση,
ώστε να υλοποιηθούν ο αντεργατικός κατήφορος και τα αντεργατικά µέτρα τα οποία λαµβάνετε.
Έτσι, λοιπόν, µέσα από το νοµοσχέδιο προωθείτε την ιδιωτικοποίηση επί της ουσίας του ΕΦΚΑ, δηλαδή της παροχής των
συντάξεων. Τον µετατρέπετε επί της ουσίας σε µια ανώνυµη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Θα πουλάει και πακέτα ασφαλιστικά
σε λίγο; Θα πουλάει και πακέτα υγειονοµικής κάλυψης; Το επόµενο βήµα θα είναι αυτό, για να µπορέσει -υποτίθεται- να έχει
έσοδα.
Ταυτόχρονα τι άλλο ιδιωτικοποιείτε; Ο ΕΦΚΑ δεν βγάζει µόνο
συντάξεις, κάνει και ελέγχους για αδήλωτη εργασία. Προχθές
στην Πάτρα ακόµη ένας νεκρός καταγράφηκε. Τον είχε κρύψει
η εργοδοσία στο πατάρι, γιατί είχε πάει ο ΕΦΚΑ να κάνει έλεγχο
για ανασφάλιστους εργαζόµενους. Δεκαπέντε Παλαιστίνιοι εργαζόµενοι ήταν κρυµµένοι και δεν τους βρήκε ο ΕΦΚΑ. Ένας από
αυτούς όταν έφυγε ο ΕΦΚΑ, έπεσε και σκοτώθηκε. Εργοδοτικό
έγκληµα. Ιδιωτικοποιείτε, λοιπόν, και τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Και ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό.
Και, βεβαίως µέσα από αυτή τη διαδικασία ξεµπερδεύετε µε
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Προχωράτε σε µια εντατικοποίηση της εργασίας µε πρόσχηµα τα διάφορα -υποτίθεται- µπόνους που θα δώσετε και βεβαίως θα διαρθρώσετε αυτόν τον νέο
ΕΦΚΑ µε στελεχικό δυναµικό από την αγορά και µε προκλητικούς
µισθούς, αν τους συγκρίνουµε µε τους µισθούς που παίρνουν οι
εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ. Κατά τα άλλα υπάρχουν δηµοσιονοµικά
ζητήµατα που δεν µπορούµε να δώσουµε αυξήσεις!
Και, βεβαίως, η λύση δεν είναι οι εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου στα διάφορα προγράµµατα, όπως έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους εξακόσιους τριάντα οκτώ εργαζόµενους που ήταν
µε οκτάµηνη, ουσιαστικά, σύµβαση, ούτε µε την ανανέωση των
συµβάσεων, γιατί µέσα από αυτή τη λογική οι εργαζόµενοι κρατούνται σε οµηρία και επί της ουσίας γίνονται υποχείριο των εκάστοτε κυβερνήσεων για να µπορέσουν να διατηρήσουν το
δικαίωµά τους. Θέλετε να τους έχετε οµήρους και να τους πουλάτε εκδούλευση. Χρειάζονται εργαζόµενοι µόνιµοι και µε δικαιώµατα για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που
υπάρχουν.
Και τόσο πολύ, µάλιστα, µοιάζετε Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ,
που οι διαφορές σας είναι στο πώς θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Εσείς λέτε µε την ανώνυµη εταιρεία, ο ΣΥΡΙΖΑ
έλεγε να παραχωρηθεί µετά από διαγωνισµούς η ακίνητη περιουσία στις διάφορες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Το ίδιο
πράγµα. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης! Δεν αλλάζει κάτι. Γι’
αυτό, µάλιστα, φαίνεται ότι και ο κ. Τσίπρας στην εκτενή παρέµβασή του ξέχασε να αναφερθεί σε αυτό το ζήτηµα. Το προσπέρασε ως δευτερεύον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Η περιουσία όµως του ΕΦΚΑ, που έχει χτιστεί µε χρήµατα των
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ασφαλισµένων, ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατοµµύριο που την
έχετε υπολογίσει, κύριοι Υπουργοί. Είναι πολλαπλάσια η αξία της
και µάλιστα στις σηµερινές συνθήκες που υπάρχουν και δηµοσιεύµατα και πληροφορίες ότι θα αξιοποιηθεί µια σειρά από ακίνητα υψηλής αξίας και στην Πειραιώς και στην Πανεπιστηµίου
και στην Κάνιγγος για να χτιστούν νέα ξενοδοχεία, στο πλαίσιο
της αστικής ανάπλασης που κάνει ο Δήµος Αθήνας, αλλά και µια
σειρά άλλα «φιλέτα» τα οποία έχει ο ΕΦΚΑ και τα οποία θα παραχωρηθούν για ένα κοµµάτι ψωµί στους επιχειρηµατικούς οµίλους για να χτίσουν τις µπίζνες τους και την κερδοφορία τους.
Κοιτάξτε, µην αυταπατάσθε ότι και εσείς θα κάνετε καλύτερη
διαχείριση των ακινήτων. Διαχρονικά η διαχείριση που γίνεται
στα ακίνητα γίνεται για ένα κοµµάτι ψωµί. Το αστικό κράτος
πάντα παραχωρεί πολύ φθηνά την ακίνητη περιουσία την οποία
έχει, την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, και ιδιωτικοποιεί
τις επιχειρήσεις. Τα πουλάει πολύ φθηνά για να µπορέσει να διασφαλίσει το κέρδος στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτός είναι
ο ρόλος του αστικού κράτους, να θωρακίσει το κέρδος των καπιταλιστών.
Έτσι, λοιπόν, µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο θα έχουµε µια συνολικότερη, µία νέα επίθεση, κλιµάκωση της επίθεσης στα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Και δεν θα βελτιωθεί, βεβαίως, η θέση των
συνταξιούχων, αλλά θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο.
Εµείς λέµε καθαρά στους εργαζοµένους, συνταξιούχους, αυταπασχολούµενους ότι η διέξοδος δεν βρίσκεται στην εναλλαγή
του διαχειριστή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής διαχρονικά, αλλά στην απειθαρχία µε αυτή την πολιτική, στη σύγκρουση
µε αυτή την αντιλαϊκή, ταξική πολιτική. Μέσα από τους αγώνες,
που µπορούν να πετύχουν επιµέρους κατακτήσεις ανάσας και
ανακούφισης από τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν,
αλλά πάνω απ’ όλα µέσα από αυτούς τους αγώνες µπορούν να
ανοίξουν τον δρόµο για τη ριζική ανατροπή. Διότι η δύναµη του
λαού βρίσκεται στους αγώνες του και σήµερα στη συµπόρευση
µε το ΚΚΕ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε. Πήρατε όλο τον χρόνο σας και της πρωτολογίας και της
δευτερολογίας.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Ιωάννη Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής και ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από δυόµισι χρόνια έχουµε καταλάβει πολύ καλά τι εννοείτε όταν µιλάτε για εκσυγχρονισµό οποιουδήποτε δηµόσιου
οργανισµού. Εξάλλου η πολιτική σταδιοδροµία του κ. Χατζηδάκη
και το έργο του σε «Ολυµπιακή» και ΔΕΗ µιλούν από µόνα τους.
Είναι εξωφρενικό ότι ανεβήκατε στην εξουσία διατυµπανίζοντας σε τέτοια έκταση το σοβαρότατο ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων, ζήτηµα για το οποίο όλο το πολιτικό σύστηµα και κυρίως
όσοι επί δεκαετίες οικοδόµησαν την παρανοϊκή γραφειοκρατία
της κοινωνικής ασφάλισης θα έπρεπε να µιλούν µε περισσότερη
ντροπή. Επιµένατε τόσο πολύ, που κοντέψαµε να πιστέψουµε κι
εµείς ακόµα ότι έχετε κάποια µαγική λύση που θα µας εντυπωσιάσει και θα επανορθώσει τις διαχρονικές ευθύνες σας. Τελικά
τετραπλασιάσατε τις εκκρεµείς συντάξεις µέσα σε δύο χρόνια,
όπως το είχατε ξανακάνει µε τα µνηµόνια. Έπρεπε να το περιµένουµε.
Η υπονόµευση του ΕΦΚΑ, η απαξίωσή του, η συκοφάντηση
των εργαζοµένων που ακολούθησε είναι και αυτή γνωστή όσο
και ύπουλη τακτική από το παρελθόν. Η απαξίωση είναι µάρκετινγκ, είναι εκστρατεία αρνητικής επικοινωνίας σε συνεργασία µε
τους υποστηρικτές σας στα µίντια, ώστε να προετοιµαστεί η
κοινή γνώµη για ριζικές ανατροπές υπέρ των φίλων και κολλητών
σας, που θα έρθουν -υποτίθεται- σαν δυναµικός ιδιωτικός τοµέας
να δώσουν λύσεις.
Αντί να διοικήσετε τον ΕΦΚΑ, να αναβαθµίσετε το πληροφοριακό σύστηµα, να ψηφιοποιήσετε και να ενοποιήσετε µητρώα,
αυτά, τέλος πάντων, που ισχυρίζεται ότι κάνει ο κ. Πιερρακάκης
αλλά δεν γίνονται, ρίχνετε το φταίξιµο στους υπαλλήλους ενός
οργανισµού που ρηµάζει και θα φέρετε µετακλητούς µε µισθούς
4.000 και 8.000.
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Παριστάνετε τους φιλελεύθερους οπαδούς της αγοράς, ενώ
νοµοθετείτε για να διαιωνίσετε όλες τις κακοδαιµονίες της
χώρας που συνοδεύουν την πολιτική σας ιστορία, την άλωση του
κράτους από τα πελατειακά σας δίκτυα και την επιχειρηµατικότητα των κοµµαταρχών.
Ποια ήταν η ανάγκη για διορισµό µετακλητών ιδιωτών στις διευθυντικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ; Τίποτα δεν σας εµπόδιζε να
προσλαµβάνετε µε διαδικασίες ΑΣΕΠ και µε προϋποθέσεις προσόντων και εµπειρίας στελέχη για να εργαστούν στο δηµόσιο,
όπως και τίποτα δεν σας εµπόδιζε να αξιοποιήσετε σε θέσεις ευθύνης τα πάρα πολλά στελέχη που ήδη εργάζονται στο δηµόσιο
και έχουν εξειδικευµένες σπουδές, µεταπτυχιακά και γλωσσικά
προσόντα πολύ ανώτερα από το Lower, που εσείς βάζετε τώρα
ως προϋπόθεση.
Άραγε θυµάστε τις υποσχέσεις που δίνονται σε αποφοίτους
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης για την αξιοποίησή
τους; Έχουµε έναν εκπαιδευτικό θεσµό που κάνει ακριβώς αυτό
που θέλουµε, παράγει διοικητικά στελέχη αυξηµένων προσόντων
για τη διοικητική ιεραρχία και έρχεστε εσείς να τους υποτιµήσετε
και να τους απαξιώσετε και αυτούς, όπως εξάλλου προσβάλλετε
οποιονδήποτε έµπειρο και µορφωµένο δηµόσιο υπάλληλο.
Υπάρχει λόγος που το Σύνταγµα και η νοµοθεσία της χώρας
και η πολιτική πρακτική περισσότερο από αιώνα κατοχυρώνουν
µια δηµόσια διοίκηση στελεχωµένη από µόνιµους δηµοσίους
υπαλλήλους, κι αυτό όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ο λόγος είναι η πολιτική ανεξαρτησία της διοίκησης, η
αναγκαιότητα για να λειτουργεί ένα κράτος, να διαχωρίζεται η
πολιτική από τη διοικητική ευθύνη, να µην ταυτίζεται το κράτος
µε τα κόµµατα. Δεν είναι απλώς η εργασιακή εξασφάλιση, όπως
προπαγανδίζει η νεοφιλελεύθερη δηµαγωγία. Είναι η αυτονοµία
του κράτους και η κατοχύρωση του δηµοσίου συµφέροντος από
τις εναλλαγές των κυβερνήσεων και την αυθαιρεσία της εξουσίας, ιδίως στην Ελλάδα µε παρελθόν αυθαιρεσίας και κοµµατικοποίησης.
Αντί γι’ αυτά, θα έχουµε µετακλητούς του Υπουργού µε εντελώς προσχηµατικές διαδικασίες πρόσληψης και αφετηρία, ασφαλώς, για άλωση όλων των επιτελικών θέσεων του δηµοσίου από
οπαδούς της Νέας Δηµοκρατίας, ασχέτων από δηµόσια διοίκηση.
Η εκ των υστέρων εξασφάλιση µισθού προέδρου Αρείου
Πάγου για τον διοικητή του ΕΦΚΑ και πρώην διευθυντή του
Υπουργού, η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου στο πρόσωπό του αλλά και η καθιέρωση και άλλων µετακλητών για το γραφείο του µας λέει όλα όσα θέλουµε να
ξέρουµε για το πώς αντιλαµβάνεστε τη χρηστή διοίκηση και την
αξιοκρατία, αλλά τελικά και για το αν έχετε το παραµικρό ίχνος
ντροπής.
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση των 5 δισ. απευθείας αναθέσεων
στην κοµµατική επιχειρηµατικότητα εν µέσω πανδηµίας θα νοµοθετούσε ακόµα πιο fast track αναθέσεις για τον ΕΦΚΑ και για
προµήθειες εκατοµµυρίων που πρέπει να γίνουν για λογισµικά
και πληροφοριακά συστήµατα δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν. Ούτε εκπλήσσεται κανείς που θα βάλετε χέρι στην ακίνητη
περιουσία του ΕΦΚΑ αξίας 1 δισ. Είχατε αργήσει είναι η αλήθεια.
Φτιάχνετε µια µεσιτική Α.Ε. µε στελέχωση πάλι δική σας από γαλάζια golden boys και girls, χωρίς κανένα υπηρεσιακό έλεγχο,
για να κάνουν τον µεσάζοντα σε τετρακόσια ακίνητα. Απορρυθµίσεις και ιδιωτικοποιήσεις για το κόµµα σας και τους φίλους
σας, την ώρα που οι εργαζόµενοι ασφυκτιούν από την αυθαιρεσία που νοµοθετήσατε στην αγορά εργασίας και την υποτίµηση
της αξίας των µισθών τους. Έτσι συνοψίζεται ο άθλιος, πελατειακός, βαλκανικός νεοφιλελευθερισµός του κ. Χατζηδάκη και του
κ. Μητσοτάκη.
Αλλά όλα αυτά θα έχουν το τέλος που τους αξίζει βέβαια. Θα
ξηλωθούν µε την πολιτική αλλαγή που θα έρθει, θα αναζητηθούν
και ευθύνες σε όσους έκαναν ρεσάλτο στη δηµόσια περιουσία,
θα αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια των εργαζοµένων στο δηµόσιο
και την αγορά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θέλω να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πω ότι ο κ. Μπουρνούς είναι πάντα εντός του χρόνου του. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό στην εποχή µας αυτό και τον ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ και έχει
µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση,
η Νέα Δηµοκρατία, τον δηµόσιο τοµέα και τη δηµόσια διοίκηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η απαξίωση µε την οποία η Νέα Δηµοκρατία αντιµετωπίζει τον ΕΦΚΑ αντικατοπτρίζει την απαξίωση µε
την οποία αντιµετωπίζει τον δηµόσιο τοµέα και τη δηµόσια διοίκηση. Μάλιστα εδώ θα έλεγα ότι οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία φανερώνουν µια
αναστροφή σε σχέση µε τις αρχές τις οποίες επικαλείται.
Επικαλείται, λοιπόν, η Κυβέρνηση την αξιοκρατία, αλλά ταυτόχρονα υπονοµεύει την εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων στην ιεραρχική δοµή του ΕΦΚΑ ανοίγοντας την πόρτα σε ιδιώτες
διευθυντές και γενικούς διευθυντές.
Τι θα έλεγε κάποιος; Καλώς τα νέα golden boys!
Άρα επικαλείται η Κυβέρνηση διαφάνεια. Άρα οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του ΕΦΚΑ δύναται να είναι ιδιώτες και
επιλέγονται, µάλιστα, από µια τριµελή επιτροπή, που ορίζεται
από ποιον; Από τον Υπουργό.
Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας! «Ωραία αξιοκρατία!», θα έλεγε
κάποιος. Και εδώ, βέβαια, αυτό κατά παρέκκλιση του Συντάγµατος και της κείµενης νοµοθεσίας. Και αυτό ας κρατηθεί.
Δηλαδή, για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά έρχεται προς ψήφιση η πρόσληψη των γενικών διευθυντών και διευθυντών από
τον ιδιωτικό τοµέα. Και τούτο, βέβαια, σε θέσεις µετακλητών και,
µάλιστα, µε αµοιβές εκτός του ενιαίου µισθολογίου.
Δηλαδή, εδώ, πρόκειται, αγαπητέ Υπουργέ, για πλήρη απαξίωση και στέρηση κάθε δυνατότητας υπηρεσιακής εξέλιξης.
Επικαλείται η Κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, τη λογοδοσία, αλλά ταυτόχρονα τι κάνει; Καταργεί τη συµµετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων στο πειθαρχικό
συµβούλιο, αφήνοντας φυσικά υπόνοιες γενικευµένης -θα έλεγαανοµίας. Αυτό λέγεται «κοινωνικός αυτοµατισµός», δηλαδή µετατοπίζεται το ενδιαφέρον του προβλήµατος από τη ρίζα του
προβλήµατος σε φανταστικούς εχθρούς.
Επικαλείται η Κυβέρνηση, ταυτόχρονα, υπεράσπιση του δηµόσιου συµφέροντος, αλλά υπονοµεύει εδώ και δυόµισι χρόνια µε
κάθε τρόπο τον δηµόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Συστήνει ανώνυµη εταιρεία και µεταφέρει σε αυτή όλη την ακίνητη περιουσία του e-ΕΦΚΑ, που αποτελεί την έµµεση εγγύηση,
θα έλεγα, των συντάξεων.
Ωστόσο, µοναδικός στόχος του ΕΦΚΑ και, µάλιστα, του eΕΦΚΑ, η µη δυνατότητα παρέµβασης ή ελέγχου των αποφάσεων
του διοικητικού συµβουλίου, το οποίο θα διορίζεται απευθείας
από τον Υπουργό. Βγάλτε, λοιπόν, τα συµπεράσµατά σας εδώ.
Δηλαδή, ο µόχθος των χιλιάδων ασφαλισµένων, η έµµεση εγγύηση των συντάξεων να µπορεί να γίνει βορά ιδιωτικών συµφερόντων, επιχειρηµατικών οµίλων ή µεγαλοξενοδόχων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, προκαλείτε!
Επιπλέον, το σύνολο των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου φανερώνει την πρόθεση της Κυβέρνησης για έτι περαιτέρω, θα έλεγα,
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και τούτο, φυσικά,
µετά τη δηµιουργία του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης, µε την υποχρεωτική υπαγωγή των νέων ασφαλισµένων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκµεταλλεύεται η Κυβέρνηση τις
διαχρονικές παθογένειες της πολύπλοκης δοµής του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης, προκειµένου, φυσικά, να εντείνει
την πολιτική της ιδιωτικοποίησης, αυτό του Project Manager του
κ. Χατζηδάκη στον e-ΕΦΚΑ, που θα έφερνε φυσικά τη λύση µε
τις εκκρεµείς συντάξεις.
Περάσαµε, λοιπόν, στην ανάθεση έκδοσης συντάξεων σε ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους. Αποτέλεσµα; Οι υπάλληλοι του
ΕΦΚΑ µετατράπηκαν σε υπαλλήλους τους. Άρα οι εκκρεµείς συν-
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τάξεις έχουν ξεπεράσει τον τεράστιο αριθµό των εκκρεµών συντάξεων επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει κατά καιρούς πως συνεχώς οι εκκρεµείς συντάξεις
µειώνονται.
Μάλιστα, δήλωνε τον Οκτώβρη του 2021 ότι οι εκκρεµείς συντάξεις ήταν εκατόν είκοσι χιλιάδες. Τα στοιχεία του Σεπτεµβρίου
του 2021 έδειχναν ότι εκκρεµούν διακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες συντάξεις και συγκεκριµένα, εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες
κύριες συντάξεις, εκατόν εικοσιπέντε χιλιάδες επικουρικές.
Αν µη τι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι, τι µπορούµε να πούµε
για την Κυβέρνηση και για τον Υπουργό; Εµπαιγµός!
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση βαφτίζει την κοµµατικοποίηση νευραλγικών θέσεων του ΕΦΚΑ σε τι; Σε εκσυγχρονισµό.
Νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος και µεταθέτει τη δική
της ευθύνη και κακοδιοίκηση στους δηµόσιους υπαλλήλους, στοχοποιώντας φυσικά τους δηµοσίους υπαλλήλους ως αναποτελεσµατικούς.
Συµπερασµατικά, εκεί που το κράτος θα έπρεπε να γίνει επιτελικό και ουδέτερο, διογκώνεται και κοµµατικοποιείται. Εκεί που
η γραφειοκρατία θα έπρεπε να εξαλειφθεί, θριαµβεύει.
Και το µεγάλο στοίχηµα, κύριε Υπουργέ, όπως και των επόµενων δεκαετιών, είναι η καλύτερη διακυβέρνηση, που θα διασφαλίζει στους πολίτες ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Και καλύτερη
διακυβέρνηση σηµαίνει ένα αξιόπιστο, επιτυχηµένο κράτος, κράτος µέριµνας, κράτος πρόνοιας, κράτος αλληλεγγύης, κράτος
κοινωνικής συνοχής, που µπορεί να συλλέξει τους φόρους αλλά
να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη.
Στην Ελλάδα του σήµερα οι πολίτες αισθάνονται ότι το κράτος
ξοδεύει ένα µεγάλο τµήµα του µόχθου τους, χωρίς να µπορεί να
παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό ας κρατηθεί.
Η κακοδιαχείριση στη χώρα µας, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτυπώνεται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του
Πολίτη, µε αναφορές που άπτονται σχεδόν όλου του φάσµατος
των λειτουργιών της διοίκησης, από την ασφάλεια του πολίτη,
από την κοινωνική ασφάλιση, από τη φορολογία µέχρι το οικιστικό περιβάλλον και τις µεταφορές, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια, τις διακρίσεις φύλου, τις διακρίσεις λόγω
διαφορετικότητας.
Και αν µέχρι πριν λίγο καιρό, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρχε η
δικαιολογία δεκαετούς διαδικασίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, σήµερα δεν υπάρχει καµµιά δικαιολογία.
Και, εν κατακλείδι, ναι, η καλή διακυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, προϋποθέτει έργα βελτίωσης του µάνατζµεντ, όχι όµως
µέσω της αµφισβήτησης και, εν τέλει, της απαξίωσης της δηµόσιας διοίκησης, όχι µέσω της επέκτασης ενός σώµατος κοµµατικών µετακλητών υπαλλήλων εντός διοικητικής ιεραρχίας.
Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί έµµεση προσβολή στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που έχει
ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώµατος εξειδικευµένων επιτελικών στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και, φυσικά, την άρτια
επαγγελµατική κατάρτιση.
Και αν για τη Νέα Δηµοκρατία, αγαπητέ Υπουργέ, έννοιες,
όπως η αξιοκρατία, η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα, η ανταγωνιστικότητα είναι προνόµια του ιδιωτικού τοµέα, για µας, για
το ΠΑΣΟΚ, για το Κίνηµα Αλλαγής, να σας υπενθυµίσουµε τα
εξής: Για µας, για το ΠΑΣΟΚ του ΑΣΕΠ, της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, του ΑΜΚΑ, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι παραπάνω έννοιες µαζί µε τη διαφάνεια, την
αξιοκρατία, την κοινωνική λογοδοσία είναι το πλαίσιο αρχών
πάνω στο οποίο εργαστήκαµε επί δεκαετίες για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού κράτους.
Και αν η Νέα Δηµοκρατία ξεχνά πολλές από τις προεκλογικές
της δεσµεύσεις, εµείς θα είµαστε εδώ, για να θυµίζουµε στη Νέα
Δηµοκρατία για τα τηρούµενα των πράξεών της, όπως να θυµίσω
τι έλεγε για την κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου, ότι θα
αποτελεί παρελθόν και ουσιαστικά, θα τον καταργήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, δεν έκανε καµµία, µα καµµία επαναφορά, όπως δεν
έκανε και καµµία, µα καµµία αναφορά στο ΕΚΑΣ που το ΠΑΣΟΚ
θέσπισε και εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταργή-
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σατε, αφήνοντας απροστάτευτο ένα σηµαντικό τµήµα χαµηλοσυνταξιούχων. Το αναφέρω αυτό, γιατί µέσα στο κύµα της ακρίβειας η επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι κάτι παραπάνω από
απαραίτητη.
Κλείνοντας, λοιπόν, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο µάς βρίσκει καθ’ όλα αντίθετους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να τελειώνουµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα, ωστόσο,
κύριε Πρόεδρε, για λίγα δευτερόλεπτα να απαντήσω στον κ. Μεϊκόπουλο. Είπε ο συνάδελφος κ. Μεϊκόπουλος ότι ψάχνουµε τον
προσανατολισµό µας.
Εµείς δεν ψάχνουµε κανέναν προσανατολισµό. Ξέρουµε και
ποιους εκπροσωπούµε και µε ποιους θα πάµε και πώς θα πάµε,
µε την αυτονοµία µας και πραγµατικά µε τις αρχές και τις αξίες
µας.
Όµως, αν ο κ. Δούκας µάς έδειξε τη µια πορεία, εν πάση περιπτώσει, το πώς χάσαµε τις εκλογές του 2007, περιµένουµε τουλάχιστον να µάθουµε και περί της οµερτά και σιωπής από
πλευράς σας για τη διακυβέρνηση της χώρας επί Καραµανλή την
περίοδο 2004 - 2009. Το αναµένουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης έχει τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταρρύθµιση στον ΕΦΚΑ αποτελεί ένα νοµοσχέδιο-επανάσταση για τον οργανισµό και αυτό γιατί εµπεριέχει
ρυθµίσεις-τοµή, που θα τον καταστήσουν ακόµα πιο λειτουργικό,
ακόµα πιο προσβάσιµο στον ασφαλισµένο, ακόµα πιο αποτελεσµατικό.
Αποτελεί ένα στοίχηµα για τη σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία
υποσχέθηκε καλύτερη ανταπόκριση και ταχύτερη απονοµή συντάξεων στους ασφαλισµένους. Αποτελεί έναν διαχρονικό στόχο
για κάθε κυβέρνηση που επιδιώκει την αναβάθµιση της δηµόσιας
διοίκησης και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στον πολίτη.
Αποτελεί, τέλος, κορυφαία υποχρέωση του κοινωνικού κράτους,
αφού ο ενιαίος ασφαλιστικός και συνταξιοδοτικός φορέας επιτελεί νευραλγικές λειτουργίες του, που κατά κανόνα αναφέρονται σε ευαίσθητες συνθήκες ή περιστάσεις για τους πολίτες.
Είµαστε, λοιπόν, ευχαριστηµένοι από την ανταπόκριση της πολιτείας στα κρίσιµα αντικείµενα που υπηρετεί ο συγκεκριµένος
οργανισµός; Κάθε άλλο. Δεν χρειάζονται αριθµητικά στοιχεία για
να το αποδείξουν αυτό, τουλάχιστον οι ευρισκόµενοι σε αυτή
εδώ την Αίθουσα δεν δικαιούµαστε να το αγνοούµε. Φυσικά και
έχει σηµειωθεί σηµαντική βελτίωση. Φυσικά και έχει αξία το αν
αυτές οι συνθήκες κι αυτοί οι όροι βελτιώθηκαν και πότε αυτό
συνέβη.
Εκεί, λοιπόν, τα µεγέθη της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας είναι αδιάσειστα. Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι απονοµές
των κύριων συντάξεων ανάµεσα στο 2019 και το 2021. Και ξέρετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το µέγεθος είναι απόλυτο και
αδιαµφισβήτητο κριτήριο, γιατί ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι οι
αυξοµειώσεις σε επιµέρους κατηγορίες µπορεί να οφείλονται και
να εξαρτηθούν από αστάθµητους παράγοντες, όπως είναι ο αριθµός, ο ρυθµός των συνταξιοδοτήσεων ευρύτερα, αλλά και στον
φορέα, δηλαδή, στους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, οι θεσµικές αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο, οι δικαστικές αποφάσεις που
µπορεί να επιφέρουν ανατροπές στο σύστηµα και, βεβαίως, οι παραµετροποιήσεις που ενίοτε χρειάζονται και στο ίδιο το λογισµικό
που εξυπηρετεί τους υπαλλήλους για την έκδοση των συντάξεων.
Μια σειρά, λοιπόν, από τέτοιες συνθήκες που προκαλούν ή µπορεί
να προκαλέσουν καθυστερήσεις.
Όµως, εκτός αυτού, νοµοθετήθηκε και ήδη εφαρµόζεται η
προκαταβολή της σύνταξης, ένας θεσµός που ανακούφισε χιλιάδες συµπολίτες µας. Με τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες και τις δεκάδες ψηφιακές εφαρµογές αναβαθµίστηκαν οι υπηρεσίες που
περιορίζουν την ανάγκη της φυσικής παρουσίας των πολιτών
στον γκισέ. Σ’ αυτόν τον τοµέα, τουλάχιστον, δεν µπορεί κανένας
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να αρνηθεί ότι έχει συντελεστεί µεγάλη βελτίωση, ένα τεράστιο
άλµα και είναι βέβαιο ότι η εξοικείωση των πολιτών και των λειτουργών σε αυτό το αντικείµενο θα επιφέρει περαιτέρω βελτίωση.
Βελτιώθηκε, όµως, σηµαντικά και το επίπεδο της πληροφόρησης µέσω του τηλεφωνικού κέντρου, του «1555». Αντιλαµβανόµαστε όλοι νοµίζω, δεδοµένης της καθυστέρησης που ίσχυε
µέχρι σήµερα και ενδεχοµένως εξακολουθεί σε κάποιον βαθµό
να υφίσταται και αυτές τις ηµέρες, πόσο σηµαντικό, λοιπόν, είναι
ο πολίτης να γνωρίζει πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ο φάκελός
του και ότι δεν έχει παραπέσει και δεν έχει ξεχαστεί σε κάποιο
κουτί ή σε κάποιο συρτάρι.
Τελικός στόχος, όµως, παρά τις βελτιώσεις, το επαναλαµβάνω
πρέπει να είναι η µηδενική καθυστέρηση στην έκδοση των κάθε
λογής πράξεων, ιδίως εν όψει της σηµασίας που έχει για τον
κάθε πολίτη και τη λειτουργία της χώρας η έκδοση µιας ασφαλιστικής ενηµερότητας, η βεβαίωση των εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισµένος, η χορήγηση της σύνταξης.
Κι ας πούµε, επιτέλους, τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Όποιος δεν έχει «µπάνκα» εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη
χώρα δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα και αναγκάζεται να ζήσει µε
δανεικά µέχρι να εκδοθεί η σύνταξή του. Η αδυναµία, δηλαδή,
του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του πλήττει τους
στοιχειώδεις όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης για κάποιους
συµπολίτες µας.
Δεν θα ξεχάσω πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, το παράδειγµα
ενός γνωστού, ενός φίλου, που, µετά τη φοίτησή του στην Αυστρία, εργάστηκε για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα εκεί και
σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια µετά τον αναζήτησε το αυστριακό
κράτος και τον εντόπισε στην Ελλάδα, για να του δώσει µια µικρή
ανταπόδοση από τις εισφορές που είχε καταβάλει κατά την αναλογία της εργασίας του σε εκείνο το κράτος.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να φτάσουµε. Είναι µία φιλοσοφία που,
δυστυχώς, δεν εφαρµόστηκε στη χώρα µας, µε αποτέλεσµα να
εξανεµίζονται ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν οι συµπολίτες µας, οι οποίοι δεν συµπλήρωσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους. Είναι κάτι που εφαρµόστηκε,
όµως, µε τον νόµο για την επικουρική σύνταξη που ψήφισε η σηµερινή Κυβέρνηση, όπου προβλέπεται ο ατοµικός κουµπαράς και
η δυνατότητα για επιστροφή στον ασφαλισµένο των εισφορών
που αυτός κατέβαλε.
Και έρχεται -κι όµως, σε αυτές τις περιστάσεις- η Αντιπολίτευση, σύσσωµη θα έλεγα, και µάλιστα κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε τη γνωστή στείρα και αντιπαραγωγική,
καιροσκοπική προσέγγιση απέναντι σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, για να πει όχι για άλλη µια φορά στην
προσπάθεια για τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, τον
οποίο ΕΦΚΑ ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να παραβλέπει ότι παρέδωσε µετά από µια άτακτη συγχώνευση των ταµείων, χωρίς
καµµία ουσιαστική προϋπόθεση ώστε να επιτελέσει τις αυξηµένες µετά την ενοποίηση υποχρεώσεις του.
Λέει όχι, λοιπόν, η Αντιπολίτευση -και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ- στη δυνητική στελέχωση διευθυντικών θέσεων και από ιδιώτες µε αποδεδειγµένη επάρκεια και εµπειρία, µέσω διαδικασιών, µε
εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, πρακτικά µε όρους ΑΣΕΠ,
και, µάλιστα, παρά το γεγονός ότι αυτό το µοντέλο στελέχωσης
αποτελεί µια δοκιµασµένη και επιτυχηµένη πρακτική, η οποία
εφαρµόστηκε και από τη σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
όταν ήταν στην κυβέρνηση, όπως στο Κτηµατολόγιο.
Λέει όχι στη διευκόλυνση βασικών προµηθειών, ενώ είναι γνωστά σε όλους τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπηρεσίες
για την αγορά απολύτως αναγκαίων υλικών. Λέει όχι στην αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ µέσω ενός ειδικού φορέα που
θα διασφαλίζει τη βέλτιστη εκµετάλλευσή της, χωρίς να επιβαρύνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις που
απαιτούνται γι’ αυτό το αντικείµενο. Λέει όχι στο σύστηµα επιβράβευσης του παραγωγικού και εξυπηρετικού υπαλλήλου. Λέει
όχι στη σύσταση µονάδας εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση καταγγελιών, της οποίας επικεφαλής θα είναι πρώην
ανώτερος δικαστικός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εκπλήσσει κανέναν η στάση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Αντιπολίτευσης και ιδίως, ξαναλέω, της Αξιωµατικής, που
ασκεί πολιτική µε φρασεολογία και όρους παρωχηµένους, ξεπερασµένους και µε µοναδικό στόχο την παραπλάνηση της κοινωνίας και την άντληση λαϊκίστικων ωφεληµάτων µέσω των ψευδών
που διασπείρει.
Ο δικός µας, όµως, στόχος είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων των πολιτών. Είπα προηγουµένως, κύριε Υπουργέ, ότι
έχουµε βάλει στοίχηµα µε την κοινωνία ότι θα τα καταφέρουµε
και σε αυτόν τον τοµέα και είµαι σίγουρος ότι µε τις ρυθµίσεις
που εισάγονται µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο θα συντελεστεί
µεγάλη βελτίωση στην επιτάχυνση και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΕΦΚΑ στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και γι’ αυτό υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Βαρτζόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νοµοσχέδιο µε αυτονόητους στόχους, να µετασχηµατίσει τον ΕΦΚΑ σε έναν σύγχρονο οργανισµό, βελτιώνοντας
ουσιαστικά την αποδοτικότητά του αλλά και την εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων, του συνόλου σχεδόν, δηλαδή, του ελληνικού
λαού.
Οι µεταρρυθµίσεις που εισάγει είναι πολλές, όπως η σύσταση
Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών για τη συστηµατική αντιµετώπιση των καταγγελιών των πολιτών, η επιτάχυνση πειθαρχικών
διαδικασιών και, µάλιστα, µε τη σθεναρά φιλοδοξία να τη συντοµεύσει από τον µέσο όρο των δύο ετών σε λίγους µήνες. Επίσης,
η ευελιξία στο σύστηµα των προµηθειών, µε την κατάργηση των
χρονοβόρων και κεντροµόλων πρακτικών, και η σύσταση µιας
εταιρείας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της πράγµατι µεγάλης ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, βάσει των πρακτικών του
ιδιωτικού τοµέα µεν, σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης δε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, όµως, να µην
ασχοληθώ καθόλου µε αυτά, τα οποία θα προκύψουν, άλλωστε,
και ως παράπλευρες ωφέλειες και τα εξήγησε εναργέστατα και
ο εξαιρετικός εισηγητής. Επιτρέψτε µου να επικεντρωθώ αποκλειστικώς στις µεταρρυθµίσεις εκείνες που θα αλλάξουν άπαξ
και διά παντός τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού κράτους:
Πρώτον, την επιλογή των προϊσταµένων των διευθύνσεων, όχι
απλώς από τον ευρύτερο δηµόσιο, αλλά για πρώτη φορά στην
ιστορία µας και από τον ιδιωτικό τοµέα. Και, δεύτερον, τη χορήγηση χρηµατικής αµοιβής ως επιβράβευση παραγωγικότητας
βάσει µετρήσιµων στόχων που θα τίθενται κάθετα από τον διοικητή σε κάθε λειτουργική µονάδα.
Είναι κατανοητό ότι η τολµηρότητα αυτού του πρωτοφανούς
εγχειρήµατος δηµιουργεί ανασφάλεια. Ακόµη µας σκιάζει, δυστυχώς, η ιστορία της πλατείας Κλαυθµώνος και το ενοχικό σύνδροµο του αείµνηστου Πεπονή. Είναι λογικό, λοιπόν, να
αντιµετωπίζουµε τις φοβίες µας χρησιµοποιώντας ακόµη την εγχώρια ευρεσιτεχνία του ΑΣΕΠ και υποθέτοντας τη σοφή δεινότητα στην επιλογή προσωπικού των καθηγητών των νοµικών µας
σχολών. Ας είναι. Είµαι, όµως, βέβαιος ότι σε σύντοµο χρόνο θα
αποκτήσουµε κι εδώ ευρωπαϊκή ωριµότητα.
Και ο ΕΦΚΑ θα αποφασίζει µόνος του, µε αποκλειστική ευθύνη
της διοικήσεώς του, ποιους και πόσους χρειάζεται, πώς τους
αξιολογεί και πώς τους αµείβει. Όπως και στον ιδιωτικό τοµέα,
παντού στον κόσµο δηλαδή, όπως και στο δηµόσιο, στις προηγµένες φυσικά δηµοκρατίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα που ξεκινήσαµε την τολµηρή αυτή διερεύνηση δικαιούµεθα, νοµίζω, να αφήσουµε και τη
φαντασία µας ελεύθερη.
Ας φανταστούµε, λοιπόν, ότι στη θέση του κ. Χατζηδάκη θα
καθίσουν αύριο µεθαύριο και άλλοι Υπουργοί. Ας φανταστούµε
ότι, αντί να συζητούµε για τους προϊσταµένους του ΕΦΚΑ µόνον,
µιλούµε και νοµοθετούµε, παραδείγµατος χάριν, για την επιλογή
των προϊσταµένων των γενικών διευθύνσεων των οικονοµικών
υπηρεσιών κάθε Υπουργείου βάσει στόχων µείωσης των λειτουρ-
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γικών τους δαπανών, για την επιλογή των προϊσταµένων των πολεοδοµιών βάσει των αποτελεσµάτων έκδοσης αδειών δόµησης
και επικίνδυνων κατασκευών είτε της προόδου των σχεδίων πόλεως και των πράξεων εφαρµογής, µε την επιλογή των προϊσταµένων των αντιστοίχων διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
βάσει της ταχύτητας έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος; Βάσει των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την επιλογή των προϊσταµένων
προµηθειών όλων των νοµικών προσώπων της γενικής κυβερνήσεως αναλόγως της ταχύτητος διεκπεραιώσεως των διαγωνισµών.
Για την επιλογή των προϊσταµένων τεχνικών υπηρεσιών των
Υπουργείων και των ΟΤΑ αναλόγως της ταχύτητος δηµοπράτησης και εκτέλεσης έργων.
Για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών -και της καθηµένης και της ισταµένης δικαιοσύνης- βάσει της ταχύτητος διεκπεραιώσεων των υποθέσεών τους, του ποσοστού αποφυγής της
ακροαµατικής διαδικασίας, της συµφωνίας της αποφάσεως σε
πρώτο και δεύτερο βαθµό.
Για την επιλογή των προϊσταµένων της γενικής διευθύνσεως
του ΟΠΕΚΑ και των διευθύνσεων κοινωνικών υπηρεσιών των
πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων διαβίωσης των αποδεκτών του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, αντιµετώπισης των προνοιακών αναγκών των ΑΜΕΑ, εξυπηρέτησης των αδυνάµων δανειοληπτών και εν γένει ευάλωτων νοικοκυριών.
Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών βάσει των αποτελεσµάτων έργου στις µονάδες τους, το ποσοστό επιλογής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της εν γένει εξέλιξης των µαθητών.
Για την επιλογή των διοικήσεων και των ιατρών διευθυντών του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας βάσει των οικονοµικών και θεραπευτικών αποτελεσµάτων των µονάδων του, αφού φυσικά τους παραχωρήσουν ευρύτατη αυτονοµία και διάφορα φυσικά άλλα
αντίστοιχα, παντού, σε όλο το κράτος. Και όλα αυτά, µε ίδιες δυνάµεις της οικείας υπηρεσίας, χωρίς ΑΣΕΠ και καθηγητές της
Νοµικής, µε αξιολόγηση δική τους βάσει των δικών τους KPIs,
των κυρίων δεικτών επίδοσης.
Εκείνο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν χρειάζεται να φανταστούµε, επειδή ισχύει ήδη, είναι η δυνατότητα να
ενταχθούν όλοι αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι KPIs στα ετήσια σχέδια
προγραµµάτων ανά τοµέα πολιτικής, που συναπαρτίζουν το ενιαίο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής που αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό επιδόσεων, που ξεκίνησε πιλοτικά πέρυσι και ο
οποίος καταστρώνεται πλέον σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ταξινόµησης των κυβερνητικών λειτουργιών και από τον ΟΟΣΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω ότι όλα αυτά ακούγονται σαν ένας µακρινός, θαυµαστός κόσµος. Όµως, σήµερα γίνεται το πρώτο βήµα µιας µακριάς και επίπονης, αλλά ασφαλούς
πορείας. Τίθεται επιτέλους ο θεµέλιος λίθος του νέου, σύγχρονου, ευρωπαϊκού ελληνικού κράτους και γι’ αυτό πράγµατι αξίζει
ο έπαινος του δήµου στην πολιτική ηγεσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µάρτυρες, δυστυχώς,
της τελευταίας πράξης ενός δράµατος, µιας συνεχούς νεοφιλελεύθερης επίθεσης, καλά ενορχηστρωµένης, από την Κυβέρνηση σε βάρος εργαζοµένων και ασφαλισµένων. Για όσους
γνωρίζουν τα πράγµατα, είναι η απόδειξη για το πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση τα δηµόσια αγαθά και τον δηµόσιο πλούτο.
Ο ΕΦΚΑ βρίσκεται στο στόχαστρο µιας Κυβέρνησης, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη βιωσιµότητα του οργανισµού, τη βιωσιµότητα
των συντάξεων, την προστασία των ασφαλισµένων, των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, χωρίς ίχνος ντροπής λεηλατείτε πραγµατικά τον µόχθο των ασφαλισµένων, για να ευχαριστήσετε «ηµετέρους», κολλητούς, µε παχυλές αµοιβές, από τη
µια, και ιδιωτικά συµφέροντα, από την άλλη, εκποιώντας την περιουσία του απόλυτου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
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Δεν προχωράτε τόσο καιρό σε µόνιµες προσλήψεις, και νοµίζω
σκόπιµα, για να δοθεί µια λύση επιτέλους στο πρόβληµα των χιλιάδων εκκρεµοτήτων -που δεν είναι και το µόνο- των συντάξεων,
αλλά εν µια νυκτί αποφασίζετε ότι είναι ηθικό να διπλασιάζετε τις
αποδοχές διοικητών και γενικών διευθυντών, λες και δεν υπάρχουν σήµερα.
Με κάθε τρόπο οι ιδιώτες αναλαµβάνουν αρµοδιότητες, υποχρεώσεις του οργανισµού. Όµως, ακόµα και η έκδοση των συντάξεων από πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους, που
επενδύσατε σε αυτό, αφορά µόνο απλές περιπτώσεις και όχι
εκείνες των διαδοχικών συντάξεων, αναπηρικών κ.λπ.. Άρα µια
τρύπα στο νερό µέχρι σήµερα, µετά από δυόµισι χρόνια.
Προβλέπεται η τοποθέτηση στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα,
διευθυντές, θέσεις υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, µια διάταξη που εµφανώς αντιβαίνει, όπως είπαν και αρκετοί συνάδελφοι από σύσσωµη την Αντιπολίτευση, το άρθρο 103 του Συντάγµατος,
απαξιώνοντας την υπόσταση της δηµόσιας λειτουργίας. Χωρίς
καµµία αξιοκρατία και έλεγχο επιχειρείτε να δηµιουργήσετε έναν
κοµµατικό στρατό στο δηµόσιο. Επιχειρείτε να καθιερωθούν πελατειακές σχέσεις ακόµη και από την απονοµή των συντάξεων.
Αλήθεια, µε ποια κριτήρια επιλέγονται στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα και πώς θεωρείτε ότι είναι ικανότερα από τα έµπειρα
ήδη στελέχη, µε πολλά χρόνια υπηρεσίας, πάνω από τριάντα,
τριάντα πέντε χρόνια της δηµόσιας διοίκησης;
Μιλάτε για πιο ευέλικτο σύστηµα προµηθειών, αλλά δεν µπορούµε να καταλάβουµε για ποιον λόγο πρέπει να υπάρξει παρέκκλιση από τη νοµοθεσία, όσον αφορά τις προµήθειες και τις
αναθέσεις. Την ώρα, µάλιστα, που έχετε βεβαρηµένο παρελθόν
-και εννοώ τη Νέα Δηµοκρατία-, µε γνωστές οµάδες σε «ηµέτερους», που µυρίζουν σκάνδαλα και διαφθορά. Την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ θα κληθεί να διαχειριστεί µια εταιρεία η οποία
είναι µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Πώς ακριβώς θα
λειτουργεί αυτή η εταιρεία ουδείς γνωρίζει. Αυτό που καταλαβαίνουµε, όµως, είναι ότι µια µεγάλη περιουσία που υπερβαίνει
το 1 δισεκατοµµύριο και αποτελεί εγγύηση µέχρι και σήµερα διαχρονικά, πολλά χρόνια- των συντάξεων θα περιέλθει στα
χέρια ιδιωτικής εταιρείας και golden boys χωρίς κανέναν κοινωνικό έλεγχο.
Μιλάτε για εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, ενώ επί της ουσίας τον
απαξιώνετε. Προχωρούσατε όλο το προηγούµενο διάστηµα σε
βαρύγδουπες δηλώσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και
ούτε το πληροφοριακό σύστηµα δεν έχει καν αυτή τη στιγµή ολοκληρωθεί. Ακούγαµε ότι το 2020 µε ένα κουµπί θα έπαιρνε κάποιος τη σύνταξή του. Αυτή τη στιγµή µιλάµε για πάνω από
τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµότητες σε συντάξεις και όχι, όπως
είπατε, κύριε Υπουργέ, µε κάποιες αλχηµείες και µε κάποια τερτίπια για ογδόντα τρεις χιλιάδες συντάξεις. Θα σας πω και παρακάτω µετά για του λόγου το αληθές.
Αντιλαµβανόµαστε, όµως, ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου,
οι οποίες αποτελούν µέρος της συνολικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση, έρχονται να δηµιουργήσουν ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα και δυσλειτουργίες στον
οργανισµό, µε σοβαρό αντίκτυπο σε ασφαλισµένους και συνταξιούχους.
Κύριε Υπουργέ, το µόνο που δεν µας είπατε όλες αυτές τις
µέρες είναι -όπως και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδηςότι σας καλούν οι εργαζόµενοι ή οι ασφαλισµένοι ή οι υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας να βγάλετε σέλφι. Μιλήσατε, όµως,
για πολιτικές ωτοασπίδες. Εσείς, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, φοράτε τις πολιτικές ωτοασπίδες. Εσείς, κύριε Χατζηδάκη. Καλά,
δεν ντρέπεστε λίγο να δίνετε σηµειώµατα στους συναδέλφους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και να µας λένε συλλήβδην ο
ένας µετά τον άλλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρέδωσε ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς συντάξεις; Δεν ντρέπεστε; Λίγη αλήθεια. Δεν είναι
κακό να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες και να λέµε µια αλήθεια επιτέλους. Επιτέλους!
Επειδή ήµουν σ’ αυτόν τον τοµέα και ξέρω πολύ καλά τι συνέβαινε, γι’ αυτό σάς το λέω. Και να σας πω και κάτι άλλο που σας
είπα ότι θα σας το έλεγα; Ελάτε στην ανατολική Κρήτη -στον
τόπο σας, στην Κρήτη-, όπου παραλάβατε τρεις χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις και τις έχετε πάει στις δεκαέξι χιλιάδες. Απαντή-
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στε µας σε αυτό µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Γιατί τόσο
ψέµα; Αλλά έχετε µάθει να κυβερνάτε, κύριε Υπουργέ, και συνολικά η Κυβέρνηση µε το ψέµα.
Χθες µιλήσατε για τοξικότητα της Αντιπολίτευσης, κύριε
Υπουργέ. Απαντώ, λοιπόν, µε τα δικά σας λόγια. Εσείς είστε τοξική Κυβέρνηση για το σύνολο της κοινωνίας. Εσείς ξεπουλήσατε
και συνεχίζετε να ξεπουλάτε ό,τι σας ξέφυγε. Εσείς µας παραδώσατε άδεια ταµεία -µηδέν!- και δεν υπήρχαν χρήµατα, δεν είχαµε χρήµατα το 2015 για να πληρώσουµε τις συντάξεις. Δείτε
τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Οικονοµικών το 2015. Εσείς µας παραδώσατε ένα ασφαλιστικό σύστηµα
χρεοκοπηµένο, µε τεράστιες τρύπες και τεράστια ελλείµµατα.
Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα και, δυστυχώς, το ξανακάνετε. Γι’
αυτό, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, όσο γρηγορότερα φύγετε, τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Βαρδάκη και για την τήρηση του χρόνου.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Μπαράν Μπουρχάν από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο µείζονος σπουδαιότητας, που αφορά το
ασφαλιστικό µας σύστηµα. Ξεκάθαρα, οι σηµερινές πολιτικές
εξελίξεις µε υποχρεώνουν να δηµοσιοποιήσω µε τον πιο ειλικρινή
τρόπο τον προβληµατισµό µου αλλά ταυτόχρονα και τις ενστάσεις µου για τα όσα αναφέρονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Η Κυβέρνηση, αδύναµη να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ανάγκες των πολιτών και τις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά εν µέσω
πανδηµίας, προβαίνει µε προσχηµατικό τρόπο στον εκσυγχρονισµό του e-ΕΦΚΑ, που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια τον πολύπαθο ασφαλιστικό τοµέα, δήθεν εκσυγχρονισµό σε ένα
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που ούτε ιδιαίτερα ευέλικτο
ήταν ποτέ ούτε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, όπως αποδείχθηκε µε
την πάροδο των χρόνων, αλλά «µπάζει» από παντού.
Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τα όσα συµβαίνουν στην
κοινωνική ασφάλιση, έχοντας χάσει το µέτρηµα µε τους νόµους
που έχουν θεσµοθετηθεί για την απλοποίησή του. Κάθε άλλο
παρά αποφυγή της ατέρµονης ταλαιπωρίας των χιλιάδων ασφαλισµένων και συνταξιούχων είχαµε µέχρι και σήµερα.
Για άλλη µια φορά, λοιπόν, φανερώνεται πως η Κυβέρνηση δεν
έχει αίσθηση του σφυγµού του µέσου Έλληνα και της µέσης Ελληνίδας. Δεν υφίσταται εκσυγχρονισµός ενός φορέα χωρίς την
ψηφιοποίηση των αρχείων του, η οποία προέρχεται από τα
πρώην ταµεία κοινωνικής ασφάλισης που ενοποιήθηκαν στον eΕΦΚΑ, ούτως ώστε να οδηγηθούµε στην ταχύτερη ολοκλήρωση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Δεν επέρχεται κανένας εκσυγχρονισµός του φορέα µε το
παρόν νοµοσχέδιο, αλλά αντίθετα κινείστε στη λογική που εφαρµόζετε τους τελευταίους τριάντα µήνες της διακυβέρνησης της
χώρας: υπονόµευση, δηλαδή, µε κάθε τρόπο του δηµοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και κάθε πτυχής του
κοινωνικού κράτους. Πρέπει και οφείλετε να βάλετε το µαχαίρι
στο κόκκαλο, να προβείτε σε ριζικές αναθεωρήσεις του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήµατος, που θα διευκολύνουν τόσο
τον πολίτη όσο και τους εργαζόµενους στα κατά τόπους καταστήµατα του οργανισµού.
Έρχοµαι στο σήµερα και στο τι πραγµατικά συµβαίνει µε την
παρούσα υδροκέφαλη κατάσταση. Ο µεγάλος αριθµός των εκκρεµών συντάξεων και η πολυετής αναµονή έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης είναι ένα γεγονός αυταπόδεικτο.
Αναχρονιστικός εξοπλισµός, µη αναβάθµιση του πληροφοριακού
συστήµατος είναι κάποιες από τις παθογένειες που διαιωνίζονται. Επί της ουσίας δεν έχει ενοποιηθεί ο ΕΦΚΑ µε τα πρώην ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, µε αποτέλεσµα να ζούµε τραγελαφικές καταστάσεις, που δοκιµάζουν τα όρια των πολιτών και
των υπαλλήλων του οργανισµού σε καθηµερινή βάση.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΦΚΑ, το σύνολο των εκκρεµών κύριων και επικουρικών συντάξεων το καλοκαίρι του 2019 ήταν περίπου διακόσιες χιλιάδες. Τον Σεπτέµβριο του 2021 ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα. Παρ’ όλα
αυτά, όµως, ο Χατζηδάκης δίνει υποσχέσεις στους ασφαλισµένους ότι το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων θα έχει επιλυθεί
οριστικά µέχρι τον Ιούνιο του 2022. Ειλικρινά, ποιον κοροϊδεύετε;
Και όλα αυτά, πέραν όλων των υπολοίπων, σε συνδυασµό µε την
προφανή έλλειψη της διασυνδεσιµότητας µεταξύ των φορέων
που αποτελούν σήµερα τον e-ΕΦΚΑ.
Τι σηµαίνει µε απλά λόγια αυτό; Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας συγχρονισµός µεταξύ των προγραµµάτων που ήδη χρησιµοποιούνται, δηλαδή µεταξύ του µητρώου του ΕΦΚΑ και αυτού
του ΚΕΑΟ, αφού έχουν ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα λειτουργίας και η µεταφορά των πληροφοριών από τη θυρίδα του
ΕΦΚΑ δεν «τρέχει» συγχρόνως µε αυτή του ΚΕΑΟ. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύστηµα του ΚΕΑΟ ενηµερώνεται µία φορά
τον µήνα, οπότε δεν συγχρονίζεται η µεταφορά των δεδοµένων,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει τεράστια διόγκωση στην έκδοση
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τον οποιοδήποτε ασφαλισµένο
τη χρειαστεί, ακόµη και µέχρι και δεκαπέντε ηµέρες, ενώ θα µπορούσε να εκδοθεί µέσα σε πολύ λίγη ώρα µε τη δηµιουργία λογισµικών συνδεδεµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Χάσιµο
εργατοωρών, εκνευρισµός των πολιτών, απώλεια προθεσµιών,
συσσώρευση τεράστιου όγκου και υλικού στους υπαλλήλους,
χωρίς να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για αξιοπρεπή
εργασία. Αποτέλεσµα; Ο ΕΦΚΑ παραµένει αποδυναµωµένος, µε
τεράστια κενά, τα οποία αυξάνονται συνεχώς.
Γιατί καταφεύγετε σε αυτή τη δήθεν µεταρρύθµιση; Γιατί δηµιουργείτε ένα νέο µεγάλο πλήγµα στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης; Θέλετε, όντως, να κάνετε ρηξικέλευθες
µεταρρυθµίσεις; Θέλετε, όντως, να προχωρήσετε σε εκσυγχρονισµό; Τότε ξεκινήστε από τον πυρήνα, από το θεµέλιο, µε ολοκλήρωση της ενοποίησης οργανωτικά αλλά και νοµοθετικά.
Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η ανάθεση της έκδοσης βεβαίωσης ή του σχεδίου απόφασης της σύνταξης σε πιστοποιηµένους ιδιώτες, λογιστές, δικηγόρους, χωρίς την απαραίτητη
τεχνογνωσία και εµπειρία, µετά από µία παντελώς υποτυπώδη
κατάρτιση και αξιολόγηση από τον ίδιο τον ΕΦΚΑ και µε αντίστοιχη µετατροπή των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους
αυτών.
Το ζήτηµα, όµως, είναι πως οι πιστοποιηµένοι αυτοί επαγγελµατίες δεν αναλαµβάνουν τις συντάξεις διαδοχικών ασφαλίσεων,
παρά µόνο αυτές που είναι θεωρητικά εύκολες, δηλαδή τις
απλές, που έχουν να κάνουν µε έναν φορέα ασφάλισης. Άρα και
πάλι επικρατεί µια σύγχυση. Κατά πόσο θα είναι τελικά εύρυθµη
η λειτουργία και η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
του µοναδικού πλέον δηµοσίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης
στη χώρα µας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα του ΕΦΚΑ δεν
είναι οι υπάλληλοι, αλλά η έλλειψη υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό πως µόνο µέσα στο 2021 έφυγαν µε σύνταξη από τον
φορέα πάνω από επτακόσιοι έµπειροι υπάλληλοι και ο αριθµός
τους ξεπερνά τους χίλιους εκατό την τελευταία τριετία. Εποµένως τα τελευταία χρόνια ο αριθµός τους έχει µειωθεί κατά 30%
και ουδείς λόγος για προσλήψεις. Επιβαρύνετε, έτσι, και χλευάζετε τους ήδη λιγοστούς υπαλλήλους και εισάγετε ιδιώτες, χωρίς
καµµία διαφάνεια και αξιοκρατία στην ίδια τη διοικητική ιεραρχία
του ΕΦΚΑ, ανταµείβοντάς τους µάλιστα αδρά, µε εντελώς πρωτόγνωρο, εκκωφαντικό και προκλητικό τρόπο για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και ιδίως στον χώρο της δηµόσιας
κοινωνικής ασφάλισης.
Όλα αυτά τα προβλήµατα έχουν πλέον οδηγήσει τη χώρα µας
σε µια κατηφορική πορεία, που φαίνεται να είναι µη αναστρέψιµη. Η παράταξή µας ήταν, είναι και θα είναι εκείνη που µάχεται
για τους εργαζοµένους, για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, µε
σεβασµό στον πολίτη, για όλους αυτούς που επιζητούν κοινωνική
δικαιοσύνη και σίγουρα όχι προχειρότητες, µε αξιοπρέπεια και
ψηλά το κεφάλι. Η κοινωνική ασφάλιση µε τον τρόπο αυτόν που
νοµοθετεί η Κυβέρνηση οδηγείται µάλλον στο τέλος της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Οι εισηγητές θα µιλήσουν όλοι; Όλοι.
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Συνεχίζουµε µε τον κ. Στέφανο Γκίκα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, δεν
αποτελεί µυστικό ότι ο ΕΦΚΑ υστερεί στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, γεγονός που προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους, αλλά και στους εργαζόµενους.
Η αιτία κρύβεται στον ιδρυτικό νόµο του οργανισµού, τον
ν.4387/2016, µε τον οποίο έγινε µια απλή ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν προβλέφθηκε, ωστόσο, ούτε η διόρθωση
των παθογενειών τους ούτε καταρτίστηκε κάποιο σύγχρονο οργανόγραµµα και φυσικά δεν έγιναν και οι µεταρρυθµίσεις που
ήταν απαραίτητες, ώστε να δηµιουργηθεί ένας αποτελεσµατικός
φορέας.
Το αποτέλεσµα, λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο. Εξίµισι εκατοµµύρια
πολίτες που υπάγονται στον ΕΦΚΑ αντιµετωπίζουν την ελλειµµατική από αυτόν λειτουργία. Το αποτέλεσµα, πιο ειδικά, είναι γνωστό: Η απόδοση συντάξεων µπορεί να διαρκέσει χρόνια, οι
ασφαλισµένοι δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν φαινοµενικά
απλές διαδικασίες, ενώ το καλοκαίρι του 2019, άσχετα µε ό,τι
λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα επίσηµα στοιχεία λένε ότι η
Κυβέρνησή µας κληρονόµησε πάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες. Προσέξτε, όχι συντάξεις, ασφαλιστικές
εκκρεµότητες. Άρα, λοιπόν, πρόκειται για έναν φορέα που δικαίως οι πολίτες δυσανασχετούν απέναντί του, αφού ένα στα
δύο αιτήµατα παραπόνων που κατατίθενται στον Συνήγορο του
Πολίτη αναφέρονται στον ΕΦΚΑ.
Με όλα αυτά τα δεδοµένα η Κυβέρνηση δεν ήταν δυνατόν να
µείνει µε σταυρωµένα τα χέρια και γι’ αυτό έχει κάνει µια σειρά
από παρεµβάσεις, όπως αυτή τη σηµερινή, για την οποία πράγµατι αξίζουν συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία, διότι προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείµενα αυτού του οργανισµού.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, από την αρχή εργάστηκε για την αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και µε µια σειρά κρίσιµων παρεµβάσεων, οι οποίες είχαν µετρήσιµο αποτέλεσµα, κατάφερε
το 2020-2021, τον περασµένο χρόνο, να αποδοθούν διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες νέες συντάξεις, που είναι πράγµατι ένα
ρεκόρ, ενώ εκκαθαρίστηκαν πάνω από πενήντα επτά χιλιάδες κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και έχουν πιστοποιηθεί ήδη τετρακόσιοι
πενήντα οκτώ λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι θα αρχίσουν τους
επόµενους µήνες να εκδίδουν αποφάσεις απονοµής των συντάξεων. Ο φορέας παρέχει επιπλέον πενήντα τρεις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, γεγονός που διευκολύνει τα µάλα τους πολίτες. Δεν
πρέπει επίσης να παραλειφθεί η επιτυχής λειτουργία του νέου
Ενιαίου Αριθµού Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του γνωστού
«1555», ο οποίος συγκεντρώνει µάλιστα εξαιρετικά µεγάλα ποσοστά ικανοποίησης από τους πολίτες.
Βεβαίως, όπως είπαµε, για την παροχή υπηρεσιών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που αυτό είναι και το όραµα του Υπουργού
και όλων µας, απαιτείται ο εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Για
την επίτευξη του στόχου θεσµοθετείται σύστηµα επιβράβευσης
παραγωγικότητας του προσωπικού του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε το
οποίο οι υπάλληλοι που πετυχαίνουν συγκεκριµένους στόχους
που θα τίθενται από τις γενικές διευθύνσεις θα επιβραβεύονται
για την επίδοσή τους. Με την εφαρµογή αυτού του µέτρου επιδιώκεται βελτίωση στην απόδοση των υπαλλήλων, διότι όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχουν υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων και
µεταξύ του ταχύτερου και του αργότερου µεσολαβεί χάος.
Παράλληλα συστήνεται Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών για την
αντιµετώπιση των καταγγελιών που αφορούν στον οργανισµό και
είναι αρκετές. Η νέα µονάδα θα διερευνά άµεσα καταγγελίες και
αιτήµατα, ενώ µπορεί να προχωρά και σε αυτεπάγγελτους ελέγχους. Σε αυτό το πλαίσιο και για την ενίσχυση της λογοδοσίας
των υπαλλήλων επιταχύνονται σηµαντικά και οι πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες σήµερα διαρκούν κατά µέσο όρο δύο χρόνια.
Αν είναι δυνατόν!
Ο ΕΦΚΑ πρέπει επίσης να µετασχηµατιστεί και σε έναν πιο
αποτελεσµατικό φορέα, που θα είναι σε θέση να φέρει σε πέρας
την αποστολή του, µε σύγχρονες µεθόδους, µε βέλτιστες πρακτικές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται και κάτι
για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει, βέβαια: η δυνατότητα πρόσλη-
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ψης γενικών διευθυντών και διευθυντών µε τριετή θητεία και µε
δυνατότητα µίας ανανέωσης, που θα προέρχονται τόσο από το
δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Η πρόσληψη θα πραγµατοποιείται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης και σε σύµπραξη µε
το ΑΣΕΠ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι απαιτούνται πράγµατι
έµπειροι επαγγελµατίες µε ειδικά προσόντα. Και βεβαίως, για να
τους φέρουµε να δουλέψουν στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υπάρχει
ανάλογη προσφορά κινήτρων. Δεν ανακαλύπτουµε τον τροχό,
είναι κάτι που εφαρµόζεται παντού στον κόσµο. Και να πούµε και
κάτι άλλο. Η κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά την άποψή
µου άστοχη, αφού ο ίδιος εισήγαγε αυτή την πρακτική στον
ν.4512 για το Κτηµατολόγιο. Δηλαδή δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Επίσης, σε ό,τι αφορά στις προµήθειες, η κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων, που αποτελούν την αιτία µεγάλων καθυστερήσεων, είναι επιτακτική. Συνεπώς η διαµόρφωση ενός
συστήµατος προµήθειας που χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη
ευελιξία αλλά και ταχύτητα και είναι στο πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δηµόσιες συµβάσεις πρέπει να µας βρίσκει όλους απόλυτα σύµφωνους.
Τέλος, για το θέµα της αξιοποίησης της περιουσίας, γνωρίζουµε ότι ο ΕΦΚΑ κληρονόµησε περίπου τετρακόσια ακίνητα,
των οποίων η αντικειµενική αξία -το είπαν και άλλοι συνάδελφοιξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και από αυτά το 20% παραµένει αναξιοποίητο. Παράλληλα, συνεχίζει να νοικιάζει ακίνητα για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Έχουµε δηλαδή µια σηµαντική απώλεια
πόρων. Δεν µπορώ, λοιπόν, να καταλάβω, αφού µόνο λογική µπορεί να είναι η πρωτοβουλία σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού
για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισµού,
γιατί επαναστατεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αποσκοπεί στη
θεραπεία των παθογενειών του ΕΦΚΑ, που οδηγούν στην ταλαιπωρία των πολιτών και δεν επιτρέπουν στον οργανισµό να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Με το νοµοσχέδιο αυτό ο ΕΦΚΑ
εκσυγχρονίζεται, ενισχύεται και διαµορφώνονται οι βάσεις για
την αποτελεσµατική, ταχεία και σωστή υλοποίηση των κοινωνικών πολιτικών του κράτους. Γι’ αυτό άλλη µια φορά συγχαίρω το
Υπουργείο Εργασίας, τον Υπουργό, τους συνεργάτες του για
αυτή την πολύ καινοτόµα διαδικασία και βεβαίως υπερψηφίζω το
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αυτά εδώ ελπίζω να µην τα µπερδέψω, αλλά πρέπει να είµαι ακριβής.
Ξεκινάµε από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα κατατεθεί τώρα
ένα πακέτο µε είκοσι πέντε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να µην τις καταθέσω; Επειδή ενοχλούνται οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πείτε
εσείς τις νοµοτεχνικές για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είναι είκοσι πέντε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία, οι περισσότερες
από αυτές. Είναι δύο σελίδες. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα έχουν
τον χρόνο που απαιτείται για να διαβάσουν τις δύο σελίδες. Εγώ
θα τις διάβαζα στη θέση τους. Το λέω γι’ αυτούς που ενοχλούνται, αλλά δεν ξέρω µε τι ρυθµό διαβάζουν ορισµένοι εδώ πέρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Καλά, µη µας προσβάλλετε τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Λοιπόν, συνεχίζω.
Για να διευκολύνω περισσότερο τους ενοχληθέντες συναδέλφους, θέλω να σηµειώσω ότι από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
αυτές που θα έπρεπε να προσέξουν είναι βασικά τρεις, διότι οι
άλλες στην πραγµατικότητα είναι λέξεις οι οποίες αλλάζουν για
την αρτιότητα του κειµένου.
Στο άρθρο 23 αποσαφηνίζουµε στον ίδιο τον νόµο ότι δικαίωµα να επιλέξουν σε ποιον ασφαλιστικό φορέα θα πιστωθούν
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οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων µε παράλληλη
ασφάλιση έχουν και αυτοί που διορίστηκαν στο δηµόσιο µετά το
’93. Είναι ένα αίτηµα που έγινε από τους µηχανικούς µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου. Θα το θυµάστε αυτοί που συµµετείχατε στην επιτροπή. Συµπεριλαµβάνεται πλέον, λοιπόν, στο
νοµοσχέδιο.
Η δεύτερη νοµοτεχνική που έχει κάποια αξία είναι στο άρθρο
3, στο οποίο ανοίγουµε τις ελάχιστες προϋποθέσεις -επαναλαµβάνω, ελάχιστες-, καθώς θα συµπληρώνονται οι προϋποθέσεις
αυτές στις προκηρύξεις στην απόφαση του ΕΦΚΑ για τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάδειξης των γενικών διευθυντών και διευθυντών µε δύο τρόπους. Το πτυχίο σε συναφές αντικείµενο
γίνεται πτυχίο ή µεταπτυχιακό σε συναφές αντικείµενο. Το διευκρινίζω ακόµη περισσότερο. Μπορεί κάποιος να έχει µεταπτυχιακό σε συναφές αντικείµενο, αλλά όχι πτυχίο σε συναφές
αντικείµενο και θεωρήσαµε µετά από συζητήσεις µε συναδέλφους ότι θα ήταν άδικο να τον αποκλείσουµε. Επίσης, η καλή
γνώση των αγγλικών γίνεται «γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για λόγους ισοτιµίας, δηλαδή γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά
και τα λοιπά.
Συνεχίζω µε την τρίτη νοµοτεχνική η οποία έχει αξία. Ξεκαθαρίζουµε ότι µε απόφαση του ΕΦΚΑ στο άρθρο 27 στις εξουσιοδοτικές θα ορίζονται οι θέσεις που θα πληρούνται αποκλειστικά
από δηµοσίους υπαλλήλους εντός και εκτός ΕΦΚΑ.
Δηλαδή, ένα ποσοστό θα παρακρατείται για δηµοσίους υπαλλήλους εντός ή εκτός ΕΦΚΑ, λόγω αυτού που σας είχα πει και
από την επιτροπή και επανέλαβα και στην Ολοµέλεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …και δηµοσίους
υπαλλήλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Όπως είχα πει -επαναλαµβάνω- και
στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια, σε ορισµένες διευθύνσεις
υπάρχει εµπειρία των δηµοσίων υπαλλήλων και ακόµα περισσότερο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Αυτό θέλουµε, πέραν πάσης αµφιβολίας, να αποτυπώνεται όχι µόνο στις δικές µου οµιλίες που
είχα κάνει στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια, αλλά και στο νοµοσχέδιο.
Επίσης, ορίζουµε ότι η προϋπόθεση της εµπειρίας σε θέσεις
ευθύνης -ευθύνης!- διαµορφώνεται σε πέντε χρόνια για τους γενικούς διευθυντές και σε τρία χρόνια για τους διευθυντές, εφόσον προέρχονται αυτοί από το δηµόσιο.
Αυτές είναι οι τρεις ουσιαστικές ή ουσιαστικότερες, εν πάση
περιπτώσει, αν προτιµάτε τον όρο, νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Τώρα θέλω να αναφερθώ -έχω την υποχρέωση, διότι, όπως ξέρετε, είναι ασθενής ο Υπουργός Υγείας, µε κορωνοϊό- στις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, που συµπεριλαµβάνονται στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1220 και ειδικό 96, άρθρο 3.
Πρώτον, παρατείνεται έως τις 31-3-2022 -ήταν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου- η διάθεση χωρίς αντίτιµο ενός self-test εβδοµαδιαία
ανά ΑΜΚΑ, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα
εβδοµαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, µε σκοπό την αποτροπή διασποράς πανδηµίας.
Και δεύτερον, παρατείνεται έως τις 31-3-2022 ο υποχρεωτικός
διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό για τους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συµπληρώνοντας την ήδη παραταθείσα έως 31-3-2022 υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης εµβολιασµού ή νόσησης από τους εργαζόµενους
στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι µέσα στην τροπολογία.
Επειδή λείπει ο Υπουργός Υγείας, έχω εξουσιοδοτηθεί και για
την πληρότητα των Πρακτικών να παρουσιάσω όλο αυτό που σας
µπέρδεψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επαναλαµβάνω είναι
διάταξη ήδη γνωστή. Είναι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
1220 και ειδικό 96 και το είπα για τα Πρακτικά.
Κάνουµε δεκτές, προφανώς, τις υπουργικές τροπολογίες, τις
οποίες πάλι θα διαβάσω για τα Πρακτικά. Συγγνώµη που σας τα-
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λαιπωρώ, αλλά δεν µπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1218 και ειδικό 94. Είναι
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1219 και ειδικό 95. Και είναι η
τροπολογία 1220 -που λέγαµε προηγουµένως- και ειδικό 96.
Αυτές οι τροπολογίες, προφανώς, γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μα δεν είναι δικές σας
τροπολογίες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ναι, αλλά πρέπει να το πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, συγγνώµη, σας είπε κανείς από το Προεδρείο να µην
το πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Από το Προεδρείο όχι, αλλά βλέπω
µια αναταραχή στην Αίθουσα. Ενοχλούνται ότι αναφέροµαι σε
υπουργικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι να κάνουµε τώρα; Συνεχίστε. Πείτε εσείς τις θέσεις σας, να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Προχωρώ στις βουλευτικές τροπολογίες.
Κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1222, που
έχει κατατεθεί από τον συνάδελφο κ. Χρυσόµαλλη, για τη συνέχιση της λειτουργίας διοικουσών επιτροπών του ενιαίου ταµείου
ΕΤΑΑ, των ανεξάρτητων απασχολουµένων εν πάση περιπτώσει,
τοπικών διοικητικών επιτροπών ιδρύµατος κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών, ΟΑΕΕ. Τι είναι αυτή η τροπολογία; Λήγει η θητεία των επιτροπών αυτών. Δεν έχουν τοποθετηθεί καινούργιες
και παρατείνεται για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, µέχρι να υπάρξει η συµπλήρωση των καινούργιων επιτροπών, οι οποίες επιτροπές είναι χρήσιµες, ώστε να µπορέσουν να ακουστούν οι
ασφαλισµένοι που θέλουν να προσφύγουν µε αιτήσεις θεραπείας. Είναι µία αυτονόητη ρύθµιση, που έχω την εντύπωση ότι,
όταν τη δείτε, θα έχει και τη συµφωνία όλων των πτερύγων της
Βουλής.
Δεν κάνουµε δεκτές, για λόγους που θα εξηγήσει βασικά ο κ.
Τσακλόγλου στη συνέχεια, τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από το Κίνηµα Αλλαγής. Εγώ απλώς πρέπει να πω, πριν
µιλήσει ο κ. Τσακλόγλου για τους οµογενείς -θα αναφερθεί και
σε δική µας πρωτοβουλία, η οποία πολύ σύντοµα θα ακολουθήσει-, ότι σε σχέση µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1214 και
ειδικό 90, για την ουσιαστική αξιοποίηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ πολυτεχνικών σχολών και ΤΕΙ που υπηρετούν στις τεχνικές διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, δεν την κάνουµε
δεκτή, διότι απλώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για
όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν µονιµότητα. Δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Μπορεί να κάνουν αίτηση να πάνε στην
καινούργια εταιρεία ή µπορεί να αξιοποιηθούν σε άλλες διευθύνσεις µέσα στον ΕΦΚΑ. Το ξεκαθαρίσαµε και στην επιτροπή. Παρέλκει µια τέτοια ρύθµιση.
Επίσης, για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1217 και ειδικό
63, «Ρυθµίσεις θεµάτων στέγασης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», και την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώσαµε ειδικά προγράµµατα, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους
αστέγους. Έχουν αυξηθεί, έτσι και αλλιώς, τα στεγαστικά επιδόµατα. Στο πλαίσιο γενικότερα της συνεχούς παρακολούθησης
της πολιτικής γύρω από την κοινωνική προστασία, εξετάζουµε
το θέµα και, όποτε χρειαστεί, θα φέρουµε συνεκτικά µέτρα για
το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ως προς το πρώτο -που δεν έχω,
όµως, το νούµερο της τροπολογίας- για την εθνική σύνταξη οµογενών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Χατζηδάκη, δεν προλάβατε να έρθετε µέσα. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1216, την οποία κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής, µε τίτλο «Κατάργηση της µείωσης της εθνικής σύνταξης των µελών της εθνικής
µειονότητας της Αλβανίας και των οµογενών από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης», σκοπεύαµε να φέρουµε αντίστοιχη
τροπολογία στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πήραµε αργά τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα έρθει από την Κυβέρνηση αντίστοιχη τροπολογία στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα
έρθει αργότερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν την κάνετε δεκτή, κύριε
Υπουργέ, να τελειώνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Πώς θα την κάνω δεκτή τώρα;
Δεύτερον, σε σχέση µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1215
και ειδικό 91, µε τίτλο «Θέµα θεµελίωσης δικαιώµατος πλήρους
και µειωµένης σύνταξης γήρατος ασφαλισµένων γυναικών του
πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ». Κύριοι Βουλευτές, αυτή τη συγκεκριµένη περίπτωση την έχουµε συζητήσει και στη διάρκεια επίκαιρων ερωτήσεων και στη Βουλή κ.λπ.. Τυχόν ικανοποίηση αυτού του
αιτήµατος, θα ανοίξει και πάλι το θέµα των ορίων ηλικίας, το
οποίο µε τόσο κόπο το έχουµε κλείσει µετά από πάρα πολύ
καιρό. Οπότε δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία αυτή.
Βέβαια, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συγκεκριµένων γυναικών κυρίως, οι οποίες αναφέρονται στη συγκεκριµένη τροπολογία, έχουµε πει ότι ευχαρίστως να συζητήσουµε µε
τον ΟΑΕΔ τη δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε και το βιοτικό τους
επίπεδο να βελτιωθεί τώρα, αλλά και να έχουν και υψηλότερη
σύνταξη όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό είµαστε
ανοιχτοί να το συζητήσουµε και, αν τους ενδιαφέρει, µπορούµε
ευχαρίστως να το συζητήσουµε µαζί τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο. Από τους εισηγητές θα µιλήσουν όλοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Κάτσης.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δυόµισι και πλέον χρόνια
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης και οι
«άριστοι» επιτελείς του µας υπενθυµίζουν διαρκώς ότι πάντα
µπορούν και χειρότερα, καθώς ο ζήλος µε τον οποίο επιδίδονται
στο καταστροφικό τους έργο είναι ανεξάντλητος πραγµατικά.
Ο διαρκής στόχος είναι κοινός πάντα, είναι η απαξίωση των
δηµόσιων αγαθών µε άλωση του κράτους, το ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας και το τάισµα κολλητών και φίλων µε δηµόσιο
χρήµα. Τελευταίο, αλλά, δυστυχώς, όχι έσχατο, επεισόδιο είναι
το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα και έχουµε µπροστά
µας.
Είναι ένα σχέδιο νόµου στο οποίο καταπατώνται καταφανέστατα οι συνταγµατικές επιταγές της αξιοκρατίας, της ισότητας
και της διαφάνειας. Γι’ αυτό άλλωστε και εµείς κάναµε ένσταση
αντισυνταγµατικότητας. Πώς αλλιώς άλλωστε µπορούσε να ερµηνευθεί ο διορισµός µετακλητών υπαλλήλων χωρίς διαγωνισµό,
ο διορισµός γενικών διευθυντών και διευθυντών χωρίς διαγωνισµό και χωρίς εγγυήσεις του ΑΣΕΠ, από επιτροπή η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τον Υπουργό Εργασίας; Αυτό είναι το
επιτελικό κράτος των αρίστων που τάξατε προεκλογικά; Αυτά είπατε στον ελληνικό λαό για να σας ψηφίσει; Γιατί τα κρύψατε
αυτά από τον ελληνικό λαό, κύριε Υπουργέ;
Με τις διατάξεις που προτείνετε µετατρέπετε τον ΕΦΚΑ σε
ιδιωτικό µαγαζί. Πρόκειται για µία ευθεία επίθεση ενάντια σε έναν
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από τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους, που είναι η δηµόσια
κοινωνική ασφάλιση. Το πρώτο βήµα το κάνατε µε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που θέτει σε κίνδυνο τις µελλοντικές συντάξεις. Φυσικά δεν έχετε σταµατήσει εκεί όσον
αφορά το κοινωνικό κράτος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και η
επίθεση ενάντια σε άλλους δύο πυλώνες, την υγεία και την παιδεία, µε την προώθηση ιδιωτικών συµφερόντων σε βάρος του
δηµόσιου χαρακτήρα τους, µε το παράδειγµα της υγείας να είναι
πιο εκκωφαντικό, καθώς φέρει και τις τραγικές απώλειες είκοσι
πέντε χιλιάδων συµπολιτών µας, των νεκρών της πανδηµίας, το
38% των οποίων θα µπορούσε να έχει σωθεί αν η Κυβέρνηση είχε
ενισχύσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και δεν προστάτευε τις ιδιωτικές κλινικές έναντι των δηµόσιων δοµών.
Ας επιστρέψουµε στο νοµοσχέδιο. Πώς πιστεύετε αλήθεια να
ακούγεται στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, στη µεσαία
τάξη, στους σκληρά εργαζόµενους πολίτες, στους αγρότες που
παλεύουν να τα βγάλουν πέρα µε την ακρίβεια, που δεν έχουν
να πληρώσουν το ρεύµα και βλέπουν τους µισθούς τους καθηλωµένους, το γεγονός ότι οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές
του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα επιλέγονται ουσιαστικά από τον Υπουργό,
θα µπορούν να έρθουν από τον ιδιωτικό τοµέα και να παίρνουν
8.000 ευρώ και πλέον µισθό και παχυλά µπόνους;
Δεν είναι προκλητικό να φτιάχνετε µία ακόµα στρατιά golden
boys, όπως κάνατε στη ΔΕΗ, όπως κάνατε στα ΕΛΤΑ ή όπως κάνατε στην ΕΡΤ; Μήπως δεν είναι προκλητικό οι αµοιβές του διοικητή του οργανισµού να αναβαθµίζονται σε επίπεδο του
προέδρου του Αρείου Πάγου;
Και ενώ προωθείτε όλα αυτά, ταυτόχρονα βλέπουµε να παραµερίζονται τα στελέχη του οργανισµού, που αµείβονται πολύ λιγότερο µε το ενιαίο µισθολόγιο, παρ’ όλο που έχουν µακρά
παράδοση και προϋπηρεσία και περγαµηνές στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Ειλικρινά όταν µε το καλό φύγετε και πραγµατικά δοθεί η εντολή του ελληνικού λαού σε άλλη κυβέρνηση, προοδευτική,
όπως εµείς επιθυµούµε, η θεσµική µνήµη που θα έχει το κράτος
ποια θα είναι; Έχετε αναρωτηθεί; Θα υπάρχει θεσµική µνήµη στο
«κράτος ΙΧ» του κ. Μητσοτάκη; Γιατί την πετάτε στο καλάθι των
αχρήστων και αυτό είναι απόδειξη ότι ουδόλως ενδιαφέρεστε
πραγµατικά για την αναβάθµιση των υπηρεσιών του οργανισµού.
Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να βολέψετε στο δηµόσιο
ακόµα περισσότερα «γαλάζια παιδιά», καθώς γι’ αυτούς θα παρακάµπτεται το ΑΣΕΠ, ώστε να µπορούν να διορίζονται µε λιγότερα προσόντα από όσα ισχύουν µέχρι σήµερα. Και οι
νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού δεν ήταν κάτι άλλο παρά
να µεγαλώσει η δεξαµενή των ρουσφετιών. Αυτό έκανε µε το να
βάλει την εξειδίκευση για τα µεταπτυχιακά κ.λπ.. Ακολουθείτε,
δηλαδή, κι εδώ το µοντέλο των µετακλητών και των διοικητών
που έχει διορίσει Νέα Δηµοκρατία, το µοντέλο των αρίστων
χωρίς πτυχία που το είδαµε σε νοσοκοµεία, ακόµη και στην ΕΥΠ.
Δεν σταµατάτε, όµως, εδώ. Νοµιµοποιείτε τη διαδικασία απευθείας αναθέσεων, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας για
τις δηµόσιες συµβάσεις. Η Νέα Δηµοκρατία των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ απευθείας αναθέσεων µε πρόσχηµα την πανδηµία µετατρέπει πλέον την εξαίρεση σε κανόνα, προκειµένου ο εκάστοτε
διορισµένος διοικητής να δίνει όσα θέλει σε όποιον θέλει, χωρίς
έλεγχο και χωρίς καµµία διαφάνεια. Άλλο ένα πάρτι, δηλαδή,
αυτή τη φορά µε τους πολύτιµους πόρους του ασφαλιστικού συστήµατος.
Δροµολογείτε, επίσης, το µαζικό ξεπούληµα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ -που αποτελείται από πάνω από τετρακόσια
ακίνητα αξίας πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, τα οποία επί
της ουσίας αποτελούν τη σηµερινή εγγύηση για την απονοµή των
συντάξεων- µέσω µιας σύστασης ανώνυµης εταιρείας ειδικού
σκοπού, που δεν περιλαµβάνει τους φορείς γενικής κυβέρνησης,
ώστε να αποφεύγεται η λογοδοσία. Θα προσλάβει µάλιστα σαράντα τρία στελέχη µε µισθούς των 4.600 ευρώ, για να κάνουν
τους µεσίτες µε την περιουσία του ελληνικού λαού, που αποκτήθηκε µε τον ιδρώτα και τις στερήσεις των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων. Και βέβαια τρίβουν τα χέρια τους τα φιλικά στην
Κυβέρνηση ντόπια και ξένα µεγάλα συµφέροντα του real estate,
που ενδιαφέρονται για τα φιλέτα που κατέχει ΕΦΚΑ.
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Ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά έχει αναλάβει τον ρόλο του µεσίτη των µεγάλων αρπακτικών fund και, για να πετύχει τον στόχο
του αυτόν, δεν δίστασε πριν από µερικούς µήνες να ξεµπερδέψει
και µε το Κτηµατολόγιο αφήνοντάς το ηµιτελές, προκειµένου να
επιταχύνει όπως-όπως την είσοδο των fund στην αγορά. Έτσι
αφαίρεσε από την Ελλάδα και τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα
πραγµατικό, ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο και την καθιστά ουραγό στις µεγάλες αναπτυξιακές µεταρρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα καταστροφικά για
τον ΕΦΚΑ πώς σερβίρονται στην κοινή γνώµη από την Κυβέρνηση; Ως εκσυγχρονισµός βέβαια! Πρώτα έχει φροντίσει, όµως,
να κατασυκοφαντήσει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και να τους
φορτώσει όλες τις υπαρκτές και µη παθογένειες του οργανισµού
και τώρα έρχεστε από πάνω, υποτίθεται, να δώσετε τη λύση.
Ευθύνονται, δηλαδή, οι υπάλληλοι που ο οργανισµός έχει το
µισό περίπου προσωπικό από όταν αναλάβατε. Ευθύνονται οι
υπάλληλοι που υπάρχει έλλειψη σύγχρονου εξοπλισµού και απαραίτητων συστηµάτων µηχανοργάνωσης. Ευθύνονται οι υπάλληλοι για το γεγονός ότι πληρώνονται από την υπηρεσία «1555» και
υποτίθεται για να εξυπηρετούν τους πολίτες, αλλά τελικά καταλήγουν να τους εξυπηρετούν πάλι του οργανισµού. Αυτό µού
είπαν στην επίσκεψη που έκανα στο υποκατάστηµα της Ηγουµενίτσας. Όπως επίσης και µε τους ενδιάµεσους µεσάζοντες, µε
τους διαπιστευµένους λογιστές και δικηγόρους, που µία σύνταξη
από αυτές τις οκτώ που βγήκαν πανελλαδικά ήταν εδώ στην περιοχή µου και µάλιστα οι εργαζόµενοι µου είπαν ότι βγήκε λάθος
η εντολή.
Μία βγάλατε και ήταν λάθος, επειδή επαιρόσασταν τότε ότι
κάνατε τη ριζοσπαστική τοµή. Αν το πρόβληµα ήταν η αποδοτικότητα των υπαλλήλων, πώς εξηγείται η κατάληξη σε φιάσκο
αυτής της πολυδιαφηµισµένης πρόσληψης ιδιωτών;
Οι εκκρεµείς συντάξεις έχουν υπερτριπλασιαστεί. Και µάλιστα
είστε και ανίκανοι να ολοκληρώσετε το εµβληµατικό έργο του
ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 5,7 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση των συστηµάτων για την άµεση απονοµή της σύνταξης, έργο που ξεκίνησε το 2018 και θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη
από τον Μάρτιο του 2020.
Στη Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όµως, οι
Υπουργοί, αντί να αποπέµπονται γι’ αυτά, αποπέµπονται επειδή
δεν κάνουν τα χατίρια στον κ. Φουρθιώτη, όπως συνέβη µε τον
κ. Βρούτση. Και ο κ. Μητσοτάκης για ακόµα µια φορά αποδεικνύει τον πραγµατικό ρόλο, αυτόν του dealer ιδιωτικών συµφερόντων, που µαζί µε τις στρατιές των γαλάζιων αρίστων κάνουν
ρεσάλτο σε καθετί δηµόσιο, µέσω της δηµιουργίας ενός «κράτους IX», που θα λυµαίνεται τα δηµόσια ταµεία, τη δηµόσια περιουσία. Αδιαφορεί για τα πολλαπλά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία, ενώ αποδεικνύεται ότι οι
προεκλογικές υποσχέσεις για πολλές και καλές δουλειές και για
φοροελαφρύνσεις στην πράξη αφορούσαν λίγους, αλλά και την
κοµµατική ελίτ.
Θεωρούµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας την τοποθέτησή µου, ότι έχει φτάσει η ώρα η κοινωνική πλειοψηφία να
δώσει την απάντησή της µε εκλογές. Πρέπει να προκηρυχθούν
εκλογές, για να επανέλθει στον τόπο µια προοδευτική κυβέρνηση, να βάλει τέλος σε αυτούς τους εφιαλτικούς σχεδιασµούς
του κ. Μητσοτάκη και για τον ΕΝΦΙΑ και για την κοινωνική πλειοψηφία και να ενισχύσει τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση και να
υπηρετήσει και το δηµόσιο συµφέρον, για να µπορέσει ξανά η
κοινωνία να σταθεί στα πόδια της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανεξάρτητο Βουλευτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Με τον κοινωνικοκτόνο νόµο 4093/2012 καταργήθηκαν οι περίφηµες τριετίες, που είναι µια κατάκτηση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα. Πρόσφατα
ασχολήθηκε µε το ζήτηµα το Συµβούλιο Επικρατείας.
Εγώ περίµενα, κύριε Υπουργέ, σε µια περίοδο που η χώρα
µπαίνει στην κανονικότητα, έχοντας ανάπτυξη -όπως λέτε- 8%,
να αποκατασταθεί αυτή η πολύ µεγάλη κοινωνική αδικία σε ό,τι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αφορά αυτόν τον χώρο.
Ειπώθηκαν τόσα πολλά για την ακρίβεια που αφυδατώνει την
κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, αρχίζει να ενδηµεί φαινόµενο πείνας στην ελληνική κοινωνία.
Αυτό δεν είναι ένα ζήτηµα που αφορά την Αντιπολίτευση.
Αφορά όλους µας και πρωτίστως την Κυβέρνηση. Αποδεικνύεστε
µοιραίοι και άβουλοι στην αποτελεσµατική διαχείριση της ακρίβειας. Σε ό,τι αφορά δε την πανδηµία, δυστυχώς τα µέτρα µπορεί
να αρχίζουν να χαλαρώνουν, αλλά στον σκληρό πυρήνα της σήµερα είχαµε άλλες εβδοµήντα τρεις απουσίες και δυστυχώς το
γαϊτανάκι αυτό του πόνου, για όσες οικογένειες το ζουν, είναι
εξαιρετικά δύσκολο.
Πάµε τώρα στο περίφηµο σχέδιο νόµου. Πράγµατι οφείλει κανείς να οµολογήσει ότι δεν πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι
διαχρονικά για την αποτελεσµατικότητα που έχει επιδειχθεί στο
ζήτηµα της απόδοσης των συντάξεων στους πολίτες που τις δικαιούνται. Προσπάθειες; Εγώ να το δεχτώ, γιατί δεν θέλω να πω
ότι υπάρχει άνθρωπος, Έλληνας πολιτικός που δεν θέλει να δοθούν εγκαίρως οι συντάξεις.
Όµως, υπάρχει µια πραγµατικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε
µία εξαιρετικά πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση, ενοποίηση των ταµείων. Δεν µπορεί να την αντιπαρέρχεται κανείς ως να µην ήταν
ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Η ολοκλήρωση όµως αυτής της ενοποίησης είναι το µέγα ζητούµενο. Και είδατε, όπως το είδαµε κι
εµείς, ότι βάλαµε ορισµένο ορίζοντα δύο χρόνων για την έκδοση
του ενιαίου κανονισµού απόδοσης συντάξεων. Δεν µπορέσαµε
να τον «πιάσουµε». Το ίδιο έγινε και τώρα. Κι αυτό αποδεικνύει
το δύσκολο του εγχειρήµατος.
Γιατί; Γιατί, κύριε Υπουργέ, επειδή προϋπήρξατε Υπουργός σε
πολλές κυβερνήσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι παραλάβαµε το
2015 σε ό,τι αφορά τα ταµεία. Όχι απλώς µηχανογραφικό σύστηµα δεν υπήρχε, 7 δισεκατοµµύρια ξοδεύτηκαν από το 2004
για τη δηµόσια διοίκηση, τη µηχανογράφησή της και τα ταµεία
και δεν υπήρξε κανένα, µα κανένα, αποτέλεσµα. Τώρα, λοιπόν,
επιχειρείτε να εκσυγχρονίσετε αυτό τον πολύ σηµαντικό οργανισµό.
Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε τόσο ειλικρινής και όλοι οι άλλοι
λένε ψέµατα, ωσάν να ήρθατε και εσείς και η Κυβέρνησή σας
από παρθενογένεση. Τη Δεξιά την ξέρουµε στην Ελλάδα και ξέρουµε κάθε φορά πώς αρπάζει τις εκλογές, µε πόσα ψέµατα,
αλλά τέλος πάντων! Δεν σας άκουσα όµως να επιδεικνύετε µια
πολιτική γενναιότητα και να πείτε: «Ναι, επιχείρησα δύο φορές
δύο νέα συστήµατα και δεν απέδωσαν και επιχειρώ τρίτο.». Πείτε
την αλήθεια, διότι πήρατε αυτούς τους ανθρώπους, πήρατε λογιστές. Γιατί δεν µας λέτε πόσες συντάξεις εξέδωσαν αυτοί οι
λογιστές και οι δικηγόροι; Με ακρίβεια, δεκαοκτώ συντάξεις. Διαψεύστε µε και πείτε ότι εξέδωσαν δέκα χιλιάδες και να σας πιστέψουµε.
Ως προς αυτό δε που είπατε για τις τριακόσιες χιλιάδες, για
το ένα εκατοµµύριο που παραλάβατε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάζοµαι να χαµογελάω. Προς τιµήν του ο κ. Βρούτσης ποτέ δεν
είπε κάτι που δεν θέλω να χαρακτηρίσω και πείτε πάλι ότι είµαι
ακραίος.
Κύριε Υπουργέ, τι επιχειρείτε να κάνετε; Είναι σατανικό το σχέδιο. Ας το καταλάβει και όλη η Αντιπολίτευση. Θα βάλετε όλους
αυτούς τους κυρίους και µάλιστα µε «καλή γλώσσα ευρωπαϊκή».
Το 2022, κύριε Υπουργέ, γράφετε σε νόµο «καλή γλώσσα»,
γνώση καλή γλώσσας, χωρίς να ορίζεται το πτυχίο που θα πρέπει
να έχουν; Επίσης, δεν κάνατε αυτό που έκανε ο «κακός» ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν διορίσαµε τους συντονιστές αποκεντρωµένης διοίκησης,
που µπορούσαµε να βάλουµε δικούς µας -αυτό γινόταν µέχρι
τότε-, το αναθέσαµε εν λευκώ στο ΑΣΕΠ.
Αναθέστε το, λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, πολύ µεγάλε εκσυγχρονιστή, στο ΑΣΕΠ και όχι να έχετε µια επιτροπή που θα είναι
ένας από το ΑΣΕΠ και δύο άνθρωποι που θα τους ορίζετε εσείς.
Αυτό και µόνο δείχνει τι σκοποί υπηρετούνται.
Και βεβαίως δεν είναι µόνο να τακτοποιήσετε όλο αυτόν τον
κόσµο, τα golden boys, όπως έχει ειπωθεί, αλλά να πουλήσετε
και ως εκδούλευση την όποια διαδικασία έκδοσης συντάξεων,
αντί να προσλάβετε αποφοίτους της Δηµόσιας Διοίκησης, εξειδικευµένους, µε γνώσεις πληροφορικής, µε πτυχία σχετικά, για
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να αιµοδοτήσετε το σύστηµα, διότι οι διακόσιοι άνθρωποι, κύριε
Χατζηδάκη, θα λύσουν το πρόβληµα; Αυτοί θα λύσουν το ζήτηµα
των συντάξεων ή οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που θα πρέπει να ανανεωθούν, γιατί είναι ένα γερασµένο και κουρασµένο προσωπικό,
που χρειάζεται νέους ανθρώπους µε πολύ σύγχρονες γνώσεις;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Θα πάω τώρα και στο ζήτηµα της ακίνητης περιουσίας. Είµαι
από εκείνους που µπορώ να ισχυριστώ -χωρίς να είναι, κύριε
Πρόεδρε, αυτάρεσκο- ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συµβαίνει
στον χώρο της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, όχι µόνο στον
ΕΦΚΑ, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Κανένας δεν µπορεί να είναι ευχαριστηµένος από την κατάσταση που επικρατεί.
Όµως, κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα υπάρχει µία πολύ µελανή
εµπειρία στο πώς διαχειρίστηκαν τα ταµεία, στην περίοδο της
δεκαετίας του 2000 µε το Χρηµατιστήριο, τα χρήµατα των ασφαλισµένων. Έχουµε την εµπειρία των δοµηµένων οµολόγων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε τη φοβερή εµπειρία της µετατροπής των χρηµάτων
των ταµείων σε οµόλογα. Παρ’ ότι υπέβαλα µηνυτήρια αναφορά
κατά του κ. Προβόπουλου, η οποία δυστυχώς αναβλήθηκε λόγω
του νόµου που ψηφίσατε και προστατεύσατε όλους αυτούς, ποτέ
δεν απαντήθηκε αν αγοράστηκαν τα οµόλογα αυτά από την πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά, γιατί εκεί θα κλαίγαµε όλοι µαζί.
Και έρχεστε τώρα και λέτε να κάνουµε ένα καινούργιο εγχείρηµα. Να σας πω: «Ναι, να το κάνουµε. Κάτω από ποιες συνθήκες;». Αν πιστεύατε πραγµατικά ότι πρέπει να πετύχει αυτό το
εγχείρηµα, έπρεπε να εξασφαλίσετε, κύριε Υπουργέ, µε έναν βαθύτατα ειλικρινή διάλογο τη συναίνεση όλων των κοµµάτων, γιατί
όλα τα κόµµατα, όλοι έχουµε το ίδιο ενδιαφέρον αυτή η περιουσία να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο τρόπο. Δυστυχώς, χάσατε
µια ευκαιρία να εξασφαλίσετε τη στήριξη όλων των κοµµάτων.
Δεν αρκεί ένας διάλογος στη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι και µε την εποπτεία της Βουλής θα µπορούσαµε να είχαµε πάει σε ένα σχέδιο νόµου που θα υπηρετούσε
ακριβώς την πραγµατική αξιοποίηση της περιουσίας, αποκλείοντας υποψίες που µπορεί να είχε ο καθένας ότι εδώ επιχειρείται
κάτι περίεργο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουρουµπλή.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλητών και εισερχόµαστε στις
δευτερολογίες, οι οποίες βέβαια δεν είναι υποχρεωτικές. Όποιος
συνάδελφος θέλει θα µιλήσει. Εν όψει βέβαια του ότι ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ψηφοφορία στις 21.00’, παρακαλώ να σεβαστούµε τον χρόνο.
Ξεκινάµε µε την κ. Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα λίγη ανοχή στον χρόνο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
λόγω των πολιτικών της Κυβέρνησης σε µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση, χειρότερη και από την πρώτη φάση των µνηµονίων
που είχαµε ζήσει όλοι µας. Στο 6,2% έχει σκαρφαλώσει αυτή τη
στιγµή ο πληθωρισµός, τον Ιανουάριο, σηµειώνοντας ρεκόρ είκοσι έξι ετών. Σε αυτό το τροµακτικά δυσµενές περιβάλλον πρωτοφανούς πληθωρισµού και ακρίβειας η Κυβέρνηση έχει
καταθέσει ένα επαίσχυντο νοµοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, το οποίο
παραβιάζει και το Σύνταγµα αλλά και τους νόµους.
Αυτό έχει καταδειχθεί µε πάρα πολλούς τρόπους από τους
αξιότιµους συναδέλφους της Μείζονος και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, αλλά χρειάζεται να επιµείνουµε λίγο περισσότερο,
εµείς ως ΜέΡΑ25 στα άρθρα 10 ως 19 για τη δήθεν αξιοποίηση,
δηλαδή το ξεκοκάλισµα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Τα
άρθρα αυτά είναι χειρότερα και από τις πρακτικές των µνηµονίων. Επί των µνηµονίων οι ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας περιου-
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σίας είχαν εισαχθεί στην ελληνική έννοµη τάξη ως παρέκκλιση
και όχι ως κατάσταση εξαίρεσης.
Τώρα όµως κανονικοποιείτε την κατάσταση εξαίρεσης, καθώς
προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του συνόλου της περιουσίας του
ΕΦΚΑ εντελώς απενεχοποιηµένα, χωρίς καµµία επίκληση στο
προσωρινό δίκαιο της κατάστασης εξαίρεσης. Παραβιάζετε
όµως και το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα, που λέει ότι τα κοινά
και κοινόχρηστα πράγµατα είναι εκτός συναλλαγής. Το κράτος
δηλαδή δεν έχει κανένα δικαίωµα ατοµικής ιδιοκτησίας και ελευθερίας διάθεσης.
Η εξουσία διάθεσης περιορίζεται µε όρους δηµοσίου συµφέροντος και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός: Ο πραγµατικός φορέας του δικαιώµατος, ο πραγµατικός δηλαδή ιδιοκτήτης της
δηµόσιας περιουσίας δεν είναι ποτέ η εκάστοτε κυβέρνηση ούτε
ο εκάστοτε Υπουργός. Πραγµατικός ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός
λαός διαχρονικά, σύµφωνα µε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Εν προκειµένω, οι ιδιοκτήτες είναι οι χιλιάδες ασφαλισµένοι του
ΕΦΚΑ. Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει την περιουσία του
ΕΦΚΑ ό,τι θέλει, σαν να είναι δική της, µε όρους ατοµικής ιδιοκτησίας.
Τι συµβαίνει, όµως, τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
είναι και αντισυνταγµατικό και παράνοµο; Η υπαγωγή της περιουσίας του ΕΦΚΑ στη νέα εταιρεία δροµολογεί την αποξένωση
του δηµοσίου από την περιουσία του και εξυπηρετούνται µόνο
ταµειακοί σκοποί, µε όρους εκποίησης ατοµικής περιουσίας. Μεταβιβάζεται, δηλαδή, παράνοµα η κρατική αρµοδιότητα της διαχείρισης και προστασίας των δηµόσιων ακινήτων σε µία ανώνυµη
εταιρεία, η οποία, όπως έχουµε πει, θα λειτουργεί σύµφωνα µε
τις αρχές της επιχειρηµατικότητας και όχι σύµφωνα µε τις αρχές
της νοµιµότητας και του δηµοσίου συµφέροντος. Η νέα αυτή
εταιρεία εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του ν.3429/2005.
Αυτό σηµαίνει περαιτέρω αποκρατικοποίηση της νέας εταιρείας.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν τη συγκαταλέγετε ρητώς ούτε καν στους
φορείς γενικής κυβέρνησης.
Ενδεικτικά δεν προβλέπεται δηµοσίευση αναρτήσεων αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου ούτε υποχρέωση τήρησης των
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων. Αντιθέτως, παρέχεται η
δυνατότητα απευθείας ανάθεσης µελετών αξιοποίησης σε τρίτους µε εντελώς αδιαφανή κριτήρια. Η εταιρεία εξαιρείται ρητά
από τον ν.4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων. Πραγµατικά ουδεµία σχέση έχει µε το δηµόσιο αυτό και φαίνεται ότι δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Εκτός από το ότι αποκτά περιουσία των
ασφαλισµένων της χώρας το σύνολο των δικαιωµάτων µεταβιβάζεται σε µια εταιρεία η οποία προικοδοτείτε µε το σύνολο της
ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Την ακίνητη περιουσία µπορεί
τη διοικεί, να την εκµεταλλεύεται, να τη διαθέτει, να την παραχωρεί, να την εκµισθώνει, εκποιεί και µεταβιβάζει σαν να ήταν ο
κύριος. Ο ΕΦΚΑ χάνει ακόµα και την αρµοδιότητα του να εκπροσωπεί τα συµφέροντά του, δηλαδή το δηµόσιο συµφέρον ενώπιον των δικαστηρίων.
Για όλους αυτούς τους λόγους οι διατάξεις 10 ως 19 πρέπει
να αποσυρθούν ως παράνοµες, όπως και όλο το παράνοµο και
αντισυνταγµατικό σας νοµοσχέδιο.
Φέρνετε όµως και τροπολογίες, όπως την 1220 του Υπουργού
του κ. Χατζηδάκη, την οποία βεβαίως θα καταψηφίσουµε. Απαρτίζεται από πέντε εντελώς άσχετα µεταξύ τους άρθρα. Το πρώτο
άρθρο ουσιαστικά αφορά τη σύσταση µονάδας εµπειρογνωµόνων κοινωνικών υποθέσεων, η οποία όµως εξαρτάται πλήρως για
άλλη µια φορά από τον κύριο Υπουργό. Οπότε σκοπός της θα
είναι το επιστηµονικό ξέπλυµα των πολιτικών αποδόµησης της
κοινωνικής ασφάλισης. Οι εµπειρογνώµονες θα είναι ένας φερετζές που διαλύει ο κ. Χατζηδάκης στην κοινωνική ασφάλεια και
πρόνοια.
Το δεύτερο και τρίτο άρθρο προβλέπουν αδιέξοδες παρατάσεις αντί για µόνιµες λύσεις σε θέµατα σχετικά µεταξύ άλλων µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.
Το τέταρτο άρθρο παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2022. Και
επειδή αφορά και την περιφέρεια, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό
το σηµείο για το «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.». Πρόκειται για εξευτελιστική για το ελληνικό κράτος εξέλιξη που είναι αποτέλεσµα
της κατάργησης λόγω των µνηµονίων του Οργανισµού Εργατι-
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κής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας του 2012.
Είναι σκάνδαλο ότι δεκαοκτώ χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2004 παραµένει η εκκρεµότητα του Ολυµπιακού Χωριού όπως και πολλών άλλων ολυµπιακών κτηρίων στη χώρα µας,
ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή εργατική κατοικία, ενώ στην
πραγµατικότητα υπάγεται στον ΟΕΚ. Και πρόκειται για µια φτωχοποιηµένη περιοχή οι Αχαρνές στο Μενίδι, όπως µπορεί να γνωρίζετε και δεν δίνετε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να
αγοράσουν διαµερίσµατα εκεί στο Ολυµπιακό Χωριό µε 40 χιλιάδες ευρώ που είναι η πραγµατική τους αξία και τα αφήνετε εδώ
και δεκαοκτώ χρόνια έτσι γιατί έχετε ταξικά χαρακτηριστικά.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Θέλετε δηλαδή να φτωχοποιήσετε κι
άλλο και να εξαθλιώσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύτεκνοι, µητέρες µονογονεϊκών οικογενειών, θύµατα κακοποίησης, πρόσωπα κάτω από το κατώφλι του ορίου της φτώχειας.
Επίσης εντελώς ανεπαρκές είναι και το άρθρο 5 που διερευνά
ανεπιτυχώς την έννοια της εποχικότητας των επιχειρήσεων για
την επιδότηση ανεργίας.
Παροµοίως θα καταψηφίσουµε και την τροπολογία 1219 η
οποία καταργεί το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ειδικός
λογαριασµός οικογενειακών επιδοµάτων των ναυτικών, και καθιστά διάδοχο το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία
κάλεσε ήδη την Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριµένη τροπολογία. Ουσιαστικά την αποκάλεσε «casus belli» µεταξύ σας.
Σηµειώνεται δηλαδή ότι χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των
ναυτικών χωρίς το κράτος να πληρώνει ούτε 1 ευρώ.
Τέλος στην τροπολογία 1218 θα ψηφίσουµε «παρών», καθώς
στις µεν Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων παραδεχόµενοι
την ολέθρια για τα δάση επιχειρηµατική τρύπα όµως κινείται
ακόµη και στη λογική της καταστολής των πυρκαγιών και όχι της
πρόληψης που έχουµε πει τόσες φορές εδώ µέσα και δεν εµπλέκει τις τοπικές κοινότητες, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό, ενώ
και ο αριθµός των θέσεων είναι απολύτως ανεπαρκής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
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παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την
ανοχή σας.
Περισσότερο όµως από τις τροπολογίες είναι ότι το νοµοσχέδιο όπως είπαµε είναι και παράνοµο και αντισυνταγµατικό. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που σας έχουµε καλέσει εντόνως να το αποσύρετε, καθώς καθιερώνεται το πλιάτσικο που γίνεται αυτή τη
στιγµή στον ΕΦΚΑ, µε ένα δισεκατοµµύριο, τετρακόσια ακίνητα,
οκτώ χιλιάρικα, όταν ο κατώτατος µισθός αυτή τη στιγµή είναι
στα 650 ευρώ.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που εµείς ως ΜέΡΑ25 να ξέρετε θα καταψηφίσουµε και θα καταγγείλουµε µε κάθε τρόπο.
Και κλείνοντας για να µη νοµίζετε πως είµαστε τίποτα κολληµένοι ιδεολογικά ως ΜέΡΑ25, υπάρχει µία αποκρατικοποίηση
που τη θέλουµε και εµείς εντόνως, αλλά τη θέλει και όλος ο ελληνικός λαός. Είναι η αποκρατικοποίηση της οικογένειας Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ τον
κύριο Υπουργό να λάβει τον λόγο για µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είναι µια τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε Πρόεδρε αναλυόµενη σε τέσσερα επιµέρους ζητήµατα
Ευχαριστώ τον κ. Μουλκιώτη, ο οποίος µας υπενθύµισε αυτή
την αβλεψία.
Αφορά στην τροπολογία στην οποία µέσα συµπεριλαµβάνεται
και η ρύθµιση του ΝΑΤ. Ήταν κακοδιατυπωµένη και προκειµένου
να µην υπάρχουν αµφιβολίες ως προς το νόηµα κάναµε αυτή την
διόρθωση-βελτίωση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι θα ξεκινήσω τη δευτερολογία µου µε την τροπολογία
1218 που αφορά στις προσλήψεις δασικών υπαλλήλων και πυροσβεστών.
Με τα όσα ζήσαµε το περασµένο καλοκαίρι µε τις πυρκαγιές
που µας αποστέρησαν χιλιάδες στρέµµατα δασών σε Αττική και
Εύβοια, µετά το τραγικό Μάτι το 2018 θα περιµέναµε να παρουσιάσετε σχετικό νοµοσχέδιο µελετηµένο στην παραµικρή του λεπτοµέρεια. Αντ’ αυτού όµως φέρνετε µία τροπολογία στην οποία
προβλέπονται προσλήψεις για τις οποίες δεν ακολουθείται η
προβλεπόµενη διαδικασία πρόσληψης. Αρκεί ένα προεδρικό διάταγµα, γεγονός που παραπέµπει σε προεκλογικές µεθοδεύσεις.
Θα το βγάλουµε το καλοκαίρι; Αφ’ ενός γυρίζετε την πλάτη για
µία ακόµα φορά στους συµβασιούχους, ενώ ταυτόχρονα θέτετε
τους προσληφθέντες σε επταετή εργασιακή οµηρία. Ένα ακόµα
πυροτέχνηµα, µία ακόµα κίνηση που δείχνει πόσο επιφανειακά,
πρόχειρα, επιπόλαια αντιµετωπίζετε τις σοβαρές καταστάσεις,
µία κίνηση που δείχνει περίτρανα πόσο προσηλωµένοι είστε στην
εξυπηρέτηση και µόνο των πολιτικών σας στόχων.
Συνεχίζοντας, πώς µπορείτε κύριοι της Κυβέρνησης να οµιλείτε για αναβάθµιση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ όταν δεν δύναστε να ελέγξετε τις διοικήσεις που εσείς οι ίδιοι στελεχώσατε
µε ηµετέρους σας. Θα φέρω ως παράδειγµα το «Ιπποκράτειο»
Νοσοκοµείο Αθηνών, ένα από τα πιο µεγάλα και πιο σοβαρά νοσοκοµεία της Ελλάδος που και τους δύο κεντρικούς ανελκυστήρες, οι οποίοι προορίζονται για ασθενείς, επισκέπτες, καθώς και
για µεταφορά ασθενών ακόµα µε φορεία για χειρουργεία, ο ένας
βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον έναν µήνα. Μόνο ο
ένας λειτουργεί, ένας ανελκυστήρας ασθενών για ολόκληρο το
«Ιπποκράτειο» Αθηνών. Από αυτόν εξυπηρετούνται ασθενείς σε
αµαξίδια είτε σε φορεία, ενώ ταυτόχρονα από τον ίδιο ανελκυστήρα µεταφέρονται και απορρίµµατα προς διακοµιδή, δηλαδή
ασθενείς και απορρίµµατα στο ίδιο ασανσέρ και η διοίκηση του
νοσοκοµείου ούτε λύση βρίσκει ούτε εισακούει τους διαµαρτυρόµενους και φυσικά ούτε καταγγέλλει την εταιρεία που έχει
αναλάβει τη συντήρησή του. Γιατί άραγε; Ποιος έλεγξε τη διοίκηση του νοσοκοµείου για αυτή την αµελή συµπεριφορά; Πώς
διασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του
νοσοκοµείου, όταν η διοίκηση δεν δίνει λύση στο από καιρό γνωστό σε αυτήν πρόβληµα, όταν ούτε η Κυβέρνηση την ελέγχει;
Σωρός από τέτοια προβλήµατα δηµιουργούνται όταν πρόκειται
για πρόσωπα διορισµένα από την Κυβέρνηση σε θέσεις ευθύνης
και θέσεις ισχύος. Πρόσωπα σε θέσεις που θα έπρεπε να έχουν
στόχο µόνο το συµφέρον του πολίτη και τις έχετε µετατρέψει
όλοι σας σε θέσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση των κοµµατικών αρµοδιοτήτων και σκοπιµοτήτων.
Με τέτοιες µεθοδεύσεις και τακτικές, όµως, ούτε προβλήµατα
επιλύονται ούτε ευθύνες αποδίδονται, ούτε βελτιώσεις επιτυγχάνονται, δυστυχώς. Μετά από όλα αυτά, πείτε µας, λοιπόν, κύριοι, πώς ακριβώς διασφαλίζονται οι πολίτες ότι αντίστοιχες
συµπεριφορές δεν θα εµφανίζονται εν προκειµένω στον e-ΕΦΚΑ;
Πείτε µας πώς θα διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του οργανισµού εσείς που εγγυάστε την οµαλή του λειτουργία, όταν εξακολουθούν να εµφανίζονται τέτοιου είδους προβλήµατα τα οποία
εσείς ανέχεστε και δεν αποδίδεται ευθύνες. Γι’ αυτό οι εύλογοι
προβληµατισµοί µας ότι η κατάσταση στον e-ΕΦΚΑ θα εξακολουθήσει να είναι παρόµοιου επιπέδου και του ίδιου πνεύµατος. Δεν
διαφαίνεται καµµία διάθεση βελτίωσης, δεν λαµβάνετε καµµία
πρόνοια, δεν διαφαίνεται καµµία διάθεση απόδοσης ευθυνών
από πλευράς σας. Απλά είστε µια παρέα µεταξύ διορισάντων και
διορισµένων η οποία λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας του δηµοσίου. Αυτό είστε.
Σε αντίθεση µε τη δική σας αδιαφορία στα εύλογα αιτήµατα
των πολιτών, υπάρχουν παραδείγµατα χωρών στις οποίες ο λαός
εισακούεται. Στην Ελβετία για παράδειγµα, στην οποία η άµεση
συµµετοχή των πολιτών στη λειτουργία της δηµοκρατίας αποτελεί παράδοση, διενεργήθηκε δηµοψήφισµα, µεταξύ των πολλών
άλλων δηµοψηφισµάτων, µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ο λαός ρωτήθηκε, συµµετείχε και
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µίλησε. Απάντησε αρνητικά. Η κυβέρνηση άκουσε και εκτέλεσε
τη λαϊκή εντολή. Δεν τα χρηµατοδότησε. Αυτή εξάλλου την αρµοδιότητα έχει η εκτελεστική λειτουργία, την εκτέλεση των λαϊκών αιτηµάτων. Ενώ, αντιθέτως, στην πατρίδα µας εσείς
χρηµατοδοτείτε ατέρµονα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων, προκειµένου τα συστηµικά
κανάλια να εξυπηρετούν τις πολιτικές σας σκοπιµότητες δείχνοντας έτσι την απαξίωση και την ασέβειά σας στη βούληση του ελληνικού λαού, χωρίς την έγκριση του λαού.
Ναι, κύριοι, αδιαφορείτε για τα αιτήµατα των Ελλήνων. Θεωρείτε ότι η ισχνή πλειοψηφία των εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτών σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε ό,τι θέλετε σαν να έχετε
λευκή επιταγή από τον λαό. Θεωρείτε ότι επειδή κερδίσατε τις
εκλογές έχετε την πλήρη ελευθερία να ενεργείτε κατά το δοκούν
ακόµα και κατά παρέκκλιση κειµένων διατάξεων για δηµόσιες
συµβάσεις, ακόµα και µε φωτογραφικούς διορισµούς, ακόµα και
µε έκπτωση των προσόντων τα οποία απαιτούνται για τέτοιες θέσεις, ακόµη και µε υπερβολική διόγκωση των αµοιβών, τόσο
απροκάλυπτα.
Πώς ακριβώς περιµένετε να υποδεχτούµε τις αλλαγές που
ευαγγελίζεστε, όταν εξακολουθείτε να δείχνετε τέτοια δείγµατα
γραφής; Από τη µια πλευρά αίρετε τους περιορισµούς για την
πανδηµία, πολύ σωστά, και από την άλλη κρατείτε δέσµιους χιλιάδες υγειονοµικών µε απειλή απόλυσης για ένα σας καπρίτσιο,
για το τίποτα. Εµπαίζετε τη λογική µας και υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας.
Οι υπό αναστολή υγειονοµικοί στο «Καραµανδάνειο» Νοσοκοµείο καθώς και στο Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» Πατρών καταγγέλλουν ότι κατά τον µήνα που βγήκαν σε αναστολή έλαβαν τις
αποδοχές του µηνός και στη συνέχεια στο µέσο του µηνός βγήκαν σε αναστολή. Οι αποδοχές του µισού µήνα –ακούστε- ζητήθηκε να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Μάλιστα,
η δήθεν οφειλή ανέβηκε µε εντολή των διοικήσεων των δύο νοσοκοµείων στην εφορία και τους ζητήθηκε να την επιστρέψουν
µε προσαυξήσεις κιόλας, σε εφαρµογή βεβαίως των κειµένων
διατάξεων.
Εδώ που πρόκειται για την επιβίωση οικογενειών, για ορατό
επισιτιστικό πρόβληµα των θιγοµένων, εφαρµόζετε κατά γράµµα
τις κείµενες διατάξεις. Δεν γνωρίζετε την παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις. Την παρέκκλιση τη γνωρίζετε και την εφαρµόζετε µόνο στις απευθείας αναθέσεις για να εξυπηρετήσετε
φίλους.
Είναι ντροπή, κύριοι της Κυβέρνησης. Η τιµωρητική και εµµονική πολιτική σας διχάζει, αδικεί και οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδων πολιτών.
Όσο για το νοµοσχέδιο παίρνει την περιουσία του ΕΦΚΑ, που
είναι η εγγύηση των συντάξεων και η οποία αποτιµάται πάνω από
1,5 δισεκατοµµύρια, και την τοποθετεί σε µια ανώνυµη εταιρεία
που θα διαχειρίζεται χωρίς έλεγχο. Ο ΕΦΚΑ δεν θα συµµετέχει
στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας που διαχειρίζεται την περιουσία του. Ανοίγετε τον δρόµο ξεπουλήµατος αυτής της τεράστιας περιουσίας, που δεν σας ανήκει, ώστε να επωφεληθούν οι
επιχειρηµατικοί όµιλοι. Δεν έχετε το δικαίωµα αυτό.
Το παρόν νοµοσχέδιο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν συµβάλλει δυστυχώς στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ, αλλά αντιθέτως διακινδυνεύει τα συµφέροντά του στον
βωµό των ιδιωτικών συµφερόντων. Προφανώς αυτό είναι που
επιδιώκετε και εµείς λυπούµεθα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε, κυρία Αθανασίου.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως ΚΚΕ µε τις τοποθετήσεις των Βουλευτών και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου αποκαλύψαµε τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Με τις ρυθµίσεις του προχωράτε
στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ µε ταχύτατες διαδικασίες, µε τοποθέτηση του ανάλογου στελεχιακού δυναµικού, από
την ασφαλιστική αγορά µε παχυλούς µισθούς και µε την καθαί-
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ρεση παράλληλα των σηµερινών στελεχών που αναδείχτηκαν
από τα υπηρεσιακά συµβούλια, µε το φόβητρο των πειθαρχικών
προς τους εργαζόµενους οι οποίοι καλούνται χωρίς αντίρρηση
να πιάνουν τους στόχους που συνδέονται µε την προσαρµογή
του ΕΦΚΑ και τη µετατροπή του σε ασφαλιστική εταιρεία που θα
λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε την πεποίθηση ότι
στην πορεία θα προσαρµόζει και τα πακέτα των ασφαλιστικών
παροχών και συντάξεων εκτός από το τζογάρισµα των αποθεµατικών του των εισφορών του ιδρώτα των ίδιων των ασφαλισµένων.
Δηµιουργείτε ανώνυµη εταιρεία για τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας, την οποία «έκανε γαργάρα» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
καθώς δεν είπε τίποτα απολύτως, µε τοποθέτηση ανθρώπων των
real estates για διοικητικό συµβούλιο. Έτσι, ικανοποιείτε την
απαίτηση των επιχειρηµατικών οµίλων για παραχώρηση ακινήτων, γης, φιλέτων για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Βγάζετε στο
σφυρί µια περιουσία όχι ενός δισεκατοµµυρίου, όπως λέτε, κύριοι, αλλά σύµφωνα µε πολύ καλά ενηµερωµένες πηγές η αξία
της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών του
ΕΦΚΑ είναι πάνω από 20 δισεκατοµµύρια συνολικά.
Ετοιµάζετε το ξεπούληµα στην Πειραιώς 64 που µόνο γι’ αυτό
η αξία είναι 500 εκατοµµύρια. Βγαίνουν στο σφυρί φιλέτα στην
Πανεπιστηµίου και στην Κάνιγγος. Χωρίς αντίτιµο δώσατε τον
Μαραθώνα, την κατασκήνωση του ΝΑΤ για κέντρο δασικής αναψυχής και βέβαια χωρίς αντίτιµο θα δώσετε κι άλλα την επόµενη
περίοδο.
Θέλουµε όµως στη δευτερολογία µας να αναδείξουµε τι δεν
κάνατε και γιατί δεν το κάνατε. Και δεν το κάνατε προφανώς γιατί
δυσκολεύει την υλοποίηση των σχεδιασµών σας. Δεν λύσατε
επείγοντα προβλήµατα, όπως τα έθεσαν και οι εργαζόµενοι, για
παράδειγµα εγκατάσταση σύγχρονου λογισµικού συµβατό, έτσι
ώστε να συµβάλλει στη µέγιστη απόδοση των εργαζοµένων για
την έκδοση των συντάξεων, στην εξυπηρέτηση συνολικά των
ασφαλισµένων των ασφαλιστικών παροχών. Άρα έχετε ολοκληρωτικά την ευθύνη για το θέµα των εκκρεµών συντάξεων.
Δεν προχωρήσατε στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της
ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισµένων, που τα αρχεία τους
είναι ακόµα σε αποθήκες µε ποντίκια. Είναι ποντικοφαγωµένα
όλα τα αρχεία. Δεν προβήκατε σε προµήθεια των απαραίτητων
αναλώσιµων υλικών για να έχουν να δουλεύουν οι εργαζόµενοι,
δεν προσλάβατε εργαζόµενους στις χιλιάδες κενές οργανικές
θέσεις µε προτεραιότητα, όπως έλεγαν και οι εργαζόµενοι, αυτούς που έχουν εξειδικευτεί. Επενδύσατε πάνω στους εξακόσιους ογδόντα τρεις. Έκαναν τόσους µήνες για να µάθουν να
βγάζουν συντάξεις και όταν έµαθαν ετοίµασαν χιλιάδες φακέλους. εσείς, όµως, δεν τους προσλάβατε ή δεν συνεχίσατε την
απασχόλησή τους. Δεν σταµατήσατε να στοχοποιείται τους εργαζόµενους, να τους τροµοκρατείτε, να τους εκβιάζετε και έτσι
λοιπόν δεν υπήρχε το ανάλογο κλίµα για την απόδοση των εργαζοµένων. Δική σας είναι η ευθύνη ολοκληρωτικά.
Επίσης, δεν συζητάτε καν αιτήµατα των ασφαλισµένων, όπως
αυτό που λέµε για την οργή τους για τις εκκρεµείς συντάξεις που
είπαµε ότι έχετε όλη την ευθύνη για την κατάργηση των ασφαλιστικών νόµων. Αυτό που λέγατε ότι δήθεν θα καταργούσατε για
επαναφορά των κατώτερων συντάξεων µε ουσιαστικές αυξήσεις
στους µισθούς και τις συντάξεις, για µείωση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης και για επαναφορά της δέκατης τρίτης και της
δέκατης τέταρτης σύνταξης και του µισθού, για επιστροφή όλων
των κλεµµένων.
Κλείνετε τα αυτιά σας σε όλα αυτά που µπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόµενους, να βελτιώσουν τους όρους ζωής
τους, κλείνετε τα αυτιά σας σε αυτά που βασανίζουν τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους, συνεχίζετε από εκεί που σταµάτησαν οι προηγούµενοι.
Κάθε κυβέρνηση αποδεικνύεται χειρότερη από την προηγούµενη. Και αυτό γιατί όλοι έρχεστε να υπηρετήσετε τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιλογές των επιχειρηµατικών οµίλων, τις νέες αξιώσεις τους. Αυτές πάνε µαζί µε ανατροπές σε
βάρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αυτοί είστε. Όλα αυτά
είναι οπισθοδρόµηση.
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προβάλλουν ως λύση να φύγετε
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εσείς για να έρθουν αυτοί. Ο λαός έχει πείρα από τις αστικές κυβερνήσεις ανεξάρτητα από το ποιο πρόσηµο υπάρχει, Δεξιά,
Κεντροαριστερά, Σοσιαλδηµοκρατία.
Έχει πείρα για το ποιον υπηρετήσατε και εσείς. Φέρατε ρυθµίσεις που δεν τολµούσαν να περάσουν τα «καθαρόαιµα» της
αστικής τάξης. Η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ενιαία στρατηγική, η στρατηγική της πλουτοκρατίας. Αυτή περνά πάνω από τη
ζωή του λαού. Δεν είστε, λοιπόν, το µικρότερο κακό. Όσους σκέφτονται έτσι, τους καλούµε να σκεφτούν ότι το µικρότερο κακό
οδηγεί πάντα στο µεγαλύτερο.
Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους,
τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και
τις νέες ιδιαίτερα να εγκαταλείψουν τα κόµµατα του κεφαλαίου.
Έχουν πείρα από τις ηµέρες και τα έργα τους. Έζησαν τις ταξικές, αντιδραστικές επιλογές τους. Η ζωή τους χειροτέρεψε και
θα χειροτερεύει, όσο δεν αποφασίζουν να σταθούν απέναντι και
να αµφισβητήσουν, να εγκαταλείψουν τα κόµµατα - στηρίγµατα
του κεφαλαίου. Να σκεφτούν και να συµπορευτούν µε το ΚΚΕ,
την πρότασή του, που είναι η µόνη εναλλακτική για να απαλλαγούµε από τη βαρβαρότητα του σάπιου επικίνδυνου συστήµατος, από τη δικτατορία του κεφαλαίου.
Με την εξουσία της εργατικής τάξης, σε συµµαχία µε όλους
όσοι συνθλίβονται από την πολιτική σας από τους πολυεθνικούς
µονοπωλιακούς οµίλους και µε όλα τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής στα χέρια της θα απαλλαγεί οριστικά η εργατική τάξη,
o λαός µας από την ανεργία, τη φτώχεια και τη δυστυχία και θα
περάσει στην ευηµερία ικανοποιώντας τις ολοένα διευρυµένες
ανάγκες της αφού αυτός ο σιδερένιος νόµος του σοσιαλισµού.
Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ο λαός µε την οργάνωσή τους, τους
αγώνες τους, µε αιτήµατα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους,
µπορεί να σαρώσει εσάς και τους νόµους σας, να σαρώσει το
άδικο. Το ΚΚΕ δίνει ασυµβίβαστα αυτόν τον αγώνα της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του λαού µας.
Γι’ αυτό απορρίπτουµε συνολικά το νοµοσχέδιό σας που υπηρετεί αυτούς τους σχεδιασµούς.
Προβάλλετε κάποιες ρυθµίσεις άρθρων του νοµοσχεδίου,
όπως, για παράδειγµα, το άρθρο 24 για την αντιµετώπιση σοβαρών θεµάτων αναγκών παιδιών µε σπάνια νοσήµατα µε το οποίο
δίνετε ειδική γονική άδεια δέκα ηµερών τον χρόνο. Αυτό είναι
βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους; Είναι µεγάλη κοροϊδία. Και
το προβάλλετε!
Η τροπολογία για τις ειδικές µονάδες δασικών επιχειρήσεων
είναι τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έρχεται σε άσχετο νοµοσχέδιο, χωρίς ουσιαστική συζήτηση για τις µεγάλες ανάγκες δασοπυρόσβεσης. Ζήσαµε
ανείπωτες τραγωδίες τα προηγούµενα χρόνια και οι ευθύνες
όλων σας είναι εγκληµατικές γιατί κυριαρχεί η λογική του κόστους - οφέλους, κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
οποία προσαρµόζεστε, µε τις τραγωδίες να διαδέχεται η µία την
άλλη. Οι ανάγκες σε προσωπικό είναι µεγάλες. Θα µπορούσαµε
να ήµαστε θετικοί, αλλά δεν µπορεί να δώσουµε άλλοθι σε ένα
βαθιά αντιδραστικό νοµοσχέδιο µε µία ξένη προς αυτό τροπολογία. Με αυτό το πνεύµα αντιµετωπίζουµε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου, όπως επίσης τις τροπολογίες εκ µέρους της
Κυβέρνησης. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόµους του αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής ο κ.
Γεώργιος Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον όσον αφορά τις τροπολογίες πιστεύουµε ότι θα έρθει άµεσα η τροπολογία που αφορά το συνταξιοδοτικό ζήτηµα των οµογενών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γνώµη µας είναι ότι κάποια
στιγµή πρέπει αυτή η ρητορική του Υπουργείου να αλλάξει, γιατί
πιστεύω ότι οι λέξεις που ακούγονται από το στόµα του κυρίου
Υπουργού ότι ολόκληρη η Αντιπολίτευση αγνοεί τους Έλληνες
πολίτες που ταλαιπωρούνται από τον ΕΦΚΑ και νοιάζεται µόνο
για κάποιες µειοψηφίες συνδικαλιστών ή υπαλλήλων µέσα στον
ΕΦΚΑ δεν πείθουν κανέναν, µα κανέναν απολύτως.
Οι Έλληνες πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, δεν νοιάζονται για το πόσο παραγωγικοί είστε στα νο-
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µοσχέδια και τις διατάξεις. Δεν νοιάζονται ούτε για το ότι επαίρεστε ότι έρχεστε να βάλετε τάξη µε τους πρότζεκτ µάνατζερ
ούτε, επίσης, νοιάζονται για τη βράβευση του 155 από µια ΜΚΟ
που συµπτωµατικά απ’ ό,τι µάθαµε έχει πρόεδρο τον διευθυντή
των διοδίων στις «Αττικές Διαδροµές», την ώρα που σε άλλα
κράτη της Ευρώπης τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων
υπηρεσιών µετρούν καταξιωµένα πανεπιστήµια µέσα από έγκυρους δείκτες αποτελεσµατικότητας.
Αντιθέτως, όµως, πιστεύουµε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται
πόσο αποτελεσµατικοί θα είστε στην απόδοση των συντάξεων.
Τους ενδιαφέρει ακόµα όσες συντάξεις καταβάλλονται, τουλάχιστον να µην έχουν λάθη. Τους ενδιαφέρει σε πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουν τι παίρνουν, πώς το ποσό αυτό υπολογίζεται
και επί ποιας διοικητικής πράξης ενδεχοµένως µπορούν να κάνουν ένσταση ή αίτηση θεραπείας.
Κύριε Υπουργέ, δεν είµαστε µε µειοψηφίες και εσείς είστε µε
τους πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες. Αν ήσασταν µε τους
πολλούς ανυπεράσπιστους πολίτες, τότε εδώ και τριάντα µήνες
οι παρεµβάσεις δεν θα είχαν ένα χαρακτήρα επικοινωνιακό, αλλά
πρώτον, θα είχατε επιλύσει το πρόβληµα τουλάχιστον σε εκατόν
εξήντα χιλιάδες ασφαλισµένους που περιµένουν εδώ και τέσσερα χρόνια την κύρια σύνταξη και θα είχαν εκδοθεί περισσότερες από τις τριακόσιες χιλιάδες περίπου συντάξεις που
εκκρεµούν στον ΕΦΚΑ.
Δεύτερον, θα είχε επιλυθεί το πρόβληµα των πάνω από εξήντα
χιλιάδων διπλά ασφαλισµένων, που εδώ και έξι χρόνια δεν παίρνουν την προσαύξηση που δικαιούνται στη σύνταξη. Και γι’ αυτό
δεν φταίνε βέβαια οι κακότροποι -ας το πω µε µια έκφραση που
ακούγεται- υπάλληλοι ή η πανδηµία. Απλώς η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας νυν και πρώην -για να είµαστε δίκαιοι- εδώ και
έξι χρόνια δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα απλό λογισµικό.
Τρίτον, θα είχατε φροντίσει να εκδίδονται τακτικά οι βεβαιώσεις των αποδοχών και να αποστέλλονται στους συνταξιούχους
οι πράξεις υπολογισµού και επανυπολογισµού των συντάξεων
και κυρίως να µη γίνονται λάθη στον επανυπολογισµό των συνταξιοδοτικών πράξεων.
Τέταρτον, θα είχατε εκδώσει τους ενιαίους κανονισµούς ασφάλισης παροχών ή τουλάχιστον τον ενιαίο κανονισµό αναπηρίας,
όπως υποχρεούστε. Μάλιστα θα πούµε ότι ο νόµος Βρούτση πριν
δύο χρόνια είχε βάλει προθεσµία 28 Φεβρουαρίου του 2022.
Μέσα σε δέκα ηµέρες, δηλαδή, τελειώνει η προθεσµία. Δεν έχει
γίνει τίποτα. Επί τριάντα µήνες, δυόµισι χρόνια δεν γίνεται τίποτα.
Σε λίγες µέρες θα χρειαστεί να έρθει τροπολογία πάλι, να δοθεί
παράταση γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αναγκαστικά θα γίνει
αυτό.
Εποµένως, νοµοθετική υπερπαραγωγή και µηδαµινή αποτελεσµατικότητα για τους συνταξιούχους. Καµµία λειτουργική ενοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακόµα και σήµερα, έξι
χρόνια µετά τον ν.4387/2016 το ύψος των παροχών και οι προϋποθέσεις διαφέρουν από ταµείο σε ταµείο.
Αντί, λοιπόν, να φροντίζει για τη σοβαρή απασχόληση και να
βελτιώνει τη ζωή των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων το
Υπουργείο τι κάνει; Καταλήγει σε φιέστες και κινήσεις εντυπωσιασµού µε δήθεν απόδοση σύνταξης σε µία µέρα. Πρέπει να φέρετε, είστε υποχρεωµένοι να φέρετε στη συνέχεια άλλη ρύθµιση,
επειδή δεν γίνονται όλα αυτά, για καταβολή προκαταβολής σύνταξης, ενώ παλαιότερα ισχύει η προσωρινή σύνταξη.
Τοποθετείτε πρότζεκτ µάνατζερ. Δεν έχουµε ακόµα καταλάβει
τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Παραχωρείτε την έκδοση συντάξεων σε ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές για τους οποίους σε
αυτή την Αίθουσα δεν ξέρουµε ούτε πόσες ούτε ποιου βαθµού
δυσκολίας συντάξεις έχουν εκδώσει. Προσλαµβάνονται για τις
θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών ΕΦΚΑ χωρίς ουσιαστική συµµετοχή του ΑΣΕΠ, αλλά µε µισθούς αρκετά µεγάλους,
δήθεν στελέχη του ιδιωτικού τοµέα, που όµως, δυστυχώς, δεν
θα έχουν καµµία σχέση µε αυτό το αντικείµενο.
Ως Κίνηµα Αλλαγής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε
ότι πράγµατι ο e-ΕΦΚΑ χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί για να βελτιώσει τη λειτουργία και να επιτελεί την κοινωνική αποστολή που
πρέπει να επιτελεί. Γι’ αυτό και σας λέµε ότι προϋπόθεση για να
επιτευχθεί ο εκσυγχρονισµός είναι η σύνταξη και η έκδοση τον
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ενιαίων κανονισµών ασφάλισης και παροχών. Είναι αναγκαίες
προϋποθέσεις για να υπάρξει κανονική λειτουργία του ΕΦΚΑ,
που δεν υπάρχουν σήµερα. Γι’ αυτό και καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις που δεν περιορίζονται µόνο σε ρυθµίσεις για
προσλήψεις. Δεν νοµίζω ότι αγνοείτε, κάνετε ότι αγνοείτε. Η
µάχη δεν κερδίζεται µε στρατηγούς. Θέλει στρατιώτες που να
γνωρίζουν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Μουλκιώτη.
Τον λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που φάνηκε αυτές οι δύο
µέρες που συζητούµε το νοµοσχέδιο για τον κατ’ ευφηµισµόν εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, είναι η πλήρης αποµόνωση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αποµόνωση που διαπιστώνεται
εδώ σε αυτή την Αίθουσα, καθώς όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης είναι αντίθετα µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και αποµόνωση που κυρίως διαπιστώνεται και αποτυπώνεται καθηµερινά
στην κοινωνία, στον κόσµο της εργασίας, αλλά φυσικά και στους
ίδιους τους ασφαλισµένους.
Διότι όλη αυτή η προπαγάνδα, όλη αυτή η επικοινωνιακή πολιτική δεν µπορεί να αλλάξει την πραγµατικότητα µιας πολιτικής
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία τα χαρακτηριστικά που συνεχώς επιδεικνύει και αποτυπώνει, όπως αποτυπώνονται και σε
αυτό το νοµοσχέδιο, δείχνουν πως είναι µια Κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη, µε πελατειακό πρόσωπο, µια Κυβέρνηση που συνεχώς
απαξιώνει τον δηµόσιο τοµέα, ιδιαίτερα όταν θέτει ως στόχο την
ιδιωτικοποίηση, είναι µια Κυβέρνηση που η ιδιωτικοποίηση που
προωθεί, όπως φαίνεται και σε αυτό το σχέδιο νόµου, πηγαίνει
πάντα χέρι-χέρι µε την κοµµατικοποίηση, που επιβάλλει το επιτελικό κράτος και έρχεται τώρα και το σχέδιο αυτό να επιβάλει
στις διοικητικές, διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ.
Επίσης, είναι µια Κυβέρνηση η οποία συστηµατικά πλήττει το
δηµόσιο συµφέρον, εκποιεί τη δηµόσια περιουσία και υποστηρίζει ισχυρά ιδιωτικά συµφέροντα, κάτι που φαίνεται εξάλλου σε
αυτό το σχέδιο νόµου και µε τις παρεκκλίσεις όσον αφορά τις
προβλέψεις για τις προµήθειες χωρίς όρια, που προβλέπει το
σχέδιο νόµου, όπως επίσης και γι’ αυτή την περίφηµη ανώνυµη
εταιρεία, η οποία θα διαχειριστεί υποτίθεται, αλλά στην πραγµατικότητα έρχεται να εκµεταλλευτεί και να εκποιήσει τον µόχθο,
τον ιδρώτα των ασφαλισµένων, την εγγύηση των συντάξεων, δηλαδή την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νοµοσχέδιο αντισυνταγµατικό και είχαµε την ευκαιρία να το αναδείξουµε, κι είναι κάτι
το οποίο αποτυπώνεται µε σαφήνεια όσον αφορά την παραβίαση
της ανεξαρτησίας της δηµόσιας διοίκησης, τον εισοδισµό µε
κοµµατικό τρόπο µέσα από τις προβλέψεις αυτού του σχεδίου
νόµου όσον αφορά µετακλητούς ιδιώτες σε θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών. Διακόσιες πενήντα έξι θέσεις γαλάζιων
golden boys -και girls να πούµε, για να µην κάνουµε και διακρίσεις- στην ουσία γαλάζιων εκλεκτών, που θα δηµιουργήσουν ένα
δίκτυο διακοσίων πενήντα έξι γενικών διευθυντών και διευθυντών
του ΕΦΚΑ.
Αυτή η ρύθµιση πρώτα απ’ όλα -κι εδώ είναι κι ένα µείζον θέµα,
πέραν της αντισυνταγµατικότητας, ένα µείζον θεσµικό θέµα δηµοκρατικό- είναι ότι αποτελεί την κερκόπορτα για να επεκταθούν
αυτές οι ρυθµίσεις και σε άλλες περιοχές του δηµοσίου, στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στην παιδεία και συνολικά στη δηµόσια
διοίκηση, και φυσικά είναι προβλέψεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα πλήρους εξαίρεσης από οποιαδήποτε αξιοκρατική ρύθµιση ισχύει αυτή τη στιγµή µέσω του ΑΣΕΠ ή µε τις κρίσεις
προϊσταµένων, που κι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει,
αλλά ακόµα και µε τις ρυθµίσεις τις οποίες θέσπισε η ίδια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν από έναν χρόνο.
Άρα λοιπόν αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο παραβιάζει ωµά και
κατάφωρα βασικές αρχές δηµοκρατίας, ισότητας, αξιοκρατίας
του Συντάγµατος, βασικές δηµοκρατικές αρχές για τη λειτουργία
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της δηµόσιας διοίκησης, είναι πραγµατικά ένα νοµοσχέδιο το
οποίο πλήττει τελικά και το δηµόσιο συµφέρον αλλά και τους ίδιους τους ασφαλισµένους.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό συνεχώς να προσπαθεί να αναπτύξει το επιχείρηµα ότι τι τον νοιάζει τον ασφαλισµένο, τον συνταξιούχο αν θα είναι ιδιώτης, µετακλητός ή δηµόσιος υπάλληλος
που τον εξυπηρετεί. Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τήρηση
του Συντάγµατος, µία δηµόσια διοίκηση αποτελεσµατική, που θα
έπρεπε να είναι αναβαθµισµένη, µε τις αντίστοιχες προσλήψεις,
µε τον αντίστοιχο ψηφιακό και λογισµικό µετασχηµατισµό, αυτή
είναι µια δηµόσια διοίκηση υπέρ του πολίτη. Όταν βέβαια εγκαθιδρύονται διατάξεις οι οποίες δηµιουργούν πελατειακές σχέσεις
και υποχρεώνουν τους πολίτες να είναι όµηροι των πελατειακών
σχέσεων αυτό πλήττει τον συνταξιούχο, τον ασφαλισµένο, τον
εργαζόµενο. Όταν θίγεται το δηµόσιο συµφέρον µέσα από την
παρέκκλιση των προµηθειών χωρίς όριο, προµήθειες εκατοµµυρίων, που ακόµα και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στηλιτεύει, αυτό θίγει το δηµόσιο συµφέρον και άρα θίγει την
κοινωνική πλειοψηφία. Το ίδιο και µε την ακίνητη περιουσία του
ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρόκληση στις εποχές που
ζούµε, της φτωχοποίησης, της συνεχούς µείωσης της αγοραστικής δύναµης των µισθών, που δεν µπορούν τα νοικοκυριά και η
µέση ελληνική οικογένεια να τα βγάλει πέρα, να έρχεται για ψήφιση νοµοσχέδιο που δίνει σε αυτούς τους γαλάζιους εκλεκτούς
της κοµµατικής ιεραρχίας, που επιχειρεί να επιβάλλει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ΕΦΚΑ, µισθούς 8.000 και 4.000 ευρώ.
Εµείς καταγγέλλουµε αυτό το νοµοσχέδιο, το καταψηφίζουµε
και όπως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο
Αλέξης Τσίπρας, είπε από αυτό το Βήµα σήµερα το απόγευµα,
δεσµευόµαστε ότι όταν θα έχουµε την εντολή ξανά από τον ελληνικό λαό θα το καταργήσουµε, όπως θα καταργήσουµε και το
αντεργατικό νοµοσχέδιο και το αντιασφαλιστικό, που παρέδωσε
την επικουρική ασφάλιση στα ιδιωτικά συµφέροντα, αλλά και συνολικά όλες τις αντεργατικές και αντικοινωνικές ρυθµίσεις της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Είναι η ώρα να µιλήσει ο λαός. Είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μιλτιάδης (Μίλτος) Χρυσοµάλλης, ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία εισηγήτρια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας έδωσε µεγάλη βαρύτητα στο
νοµοσχέδιο αυτό, γι’ αυτό από τα τριάντα τέσσερα λεπτά της
οµιλίας του τα τριάντα ένα λεπτά µίλαγε για κάτι άλλο, υπαρκτό
θέµα, την ενεργειακή κρίση και τις ανατιµήσεις στο ρεύµα, αλλά
σίγουρα δεν µίλησε για το νοµοσχέδιο παρά µόλις δυόµισι λεπτά.
Όσον αφορά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εργασίας, µετά από µία διήµερη συζήτηση στην
Ολοµέλεια και µετά από τη συζήτηση στις επιτροπές, νοµίζω
έχουν βγει ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Πρώτο συµπέρασµα: Ο
ΕΦΚΑ είναι ένας οργανισµός που έχει προβλήµατα και πρέπει να
λυθούν. Θα µπορούσε ίσως η Κυβέρνηση, ο Υπουργός να επιχειρηµατολογήσει και να πει: Αριθµός ρεκόρ φέτος, διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, σε σχέση µε τις εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες
που είχαν γίνει το 2017 και προχωράµε δυνατά και σιγά-σιγά θα
λυθεί το πρόβληµα. Το είπαν και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης: «Κύριε Χατζηδάκη, τι αλλαγές κάνετε; Σε ένα-ενάµιση χρόνο
προσλάβετε και κόσµο. Θα βγουν οι εκκρεµείς συντάξεις.»
Μα, αυτό δεν είναι η οριστική λύση προς τον ασφαλισµένο,
προς τον συµπολίτη µας που ταλαιπωρείται. Επιλέγουµε να δώσουµε οριστική λύση σε αυτόν τον οργανισµό, που όντως το 50%
των παραπόνων των συµπολιτών µας αφορούν αυτόν τον οργανισµό. Γι’ αυτό ήρθε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της λύσης, ναι έχουµε
ξεκάθαρες διαφορές. Για σας πρώτιστος σκοπός είναι η ιερή
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αγελάδα του δηµοσίου, το «άγιο δηµόσιο». Όλα τα άλλα πρέπει
να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Για εµάς πρώτιστος σκοπός
είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και όλα πρέπει να υπηρετούν
αυτόν. Και επειδή θεωρούµε ότι η εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού για να φτάσει στο επίπεδο που θέλουµε κυρίως είναι
θέµα µάνατζµεντ, γι’ αυτό επιλέγουµε να βρούµε τους καλύτερους για τις θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών, είτε είναι
από τον ΕΦΚΑ είτε είναι από το δηµόσιο είτε και από τον ιδιωτικό
τοµέα αν δεν βρούµε από αυτούς. Για σας πρώτιστα µόνο δηµόσιο. Είναι βασική µας ιδεολογική διαφορά. Θα κριθούµε από το
αποτέλεσµα, γιατί αυτό τελικά ενδιαφέρει τους πολίτες, το αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τα άλλα άρθρα εξαντλήθηκαν. Για τις προµήθειες του δηµοσίου, πραγµατικά η όλη κριτική ήταν ότι είναι
σκάνδαλο που αλλάζει η διαδικασία, στο πλαίσιο του Ενωσιακού
Δικαίου όµως, και γίνεται πιο ευέλικτη. Τι ακριβώς θα είναι σκάνδαλο; Ένα χαλασµένο air condition, αντί να αλλάζει σε οκτώ
µήνες, να προσπαθήσουµε να αλλάξει σε µισό µήνα; Μεγάλο
σκάνδαλο. Πραγµατικά για τους ρυθµούς του δηµοσίου είναι µεγάλο σκάνδαλο αυτό.
Όσον αφορά τα πειθαρχικά συµβούλια ο ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε
το 2016 να είναι και συνδικαλιστές στα πειθαρχικά συµβούλια.
Είναι θέση αρχής για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν έχουν καµµιά δουλειά εκεί. Σε αυτό,
βέβαια, δεν έχουµε καταλάβει τη θέση του ΚΙΝΑΛ. Λέει «όχι»,
αλλά το 2012 που νοµοθετήθηκε για πρώτη φορά αυτό, εισηγητής και Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης ήταν το ιδρυτικό
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρέππας. Τελικά, πότε είστε ΠΑΣΟΚ,
πότε είστε ΚΙΝΑΛ, πότε είστε ίσες αποστάσεις!
Ως προς τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ,
όπου πραγµατικά έγινε πολύ µεγάλος χαµός και ότι θα γίνει ξεπούληµα και θα εκποιηθεί η περιουσία, κατ’ αρχάς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν πιστευτή ίσως η κριτική σας ή θα ήταν κάπως πιστευτές οι αγωνίες σας, αν δεν είχατε ψηφίσει το 2016 αυτή την περιουσία των ασφαλισµένων να
µπορούν να τη διαχειριστούν οι τράπεζες, οι εταιρείες διαχείρισης των τραπεζών.
Εσείς που κάποτε λέγατε «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»,
τοποθετήσατε την περιουσία των ασφαλισµένων να τη διαχειριστούν οι τράπεζες και έρχεστε και κάνετε κριτική που κάνουµε
έναν οργανισµό εντός του ΕΦΚΑ, µόνο διαχείρισης, για να αξιοποιήσει την περιουσία του, µε τις µετοχές αµεταβίβαστες. Πολύ
υποκριτική η στάση σας, ειλικρινά!
Και να µιλήσουµε στο σύνολο. Πιστεύετε ότι µπορεί ένα τέτοιο
χαρτοφυλάκιο να το αξιοποιήσει και να το διαχειριστεί ένας
Υπουργός που να έχει γνώσεις κτηµατοµεσίτη ή ο πρόεδρος του
οργανισµού ή τα στελέχη του ΕΦΚΑ ή µηχανικοί της τεχνικής
υπηρεσίας; Όλοι σας θεωρείτε ότι κάποιος από εδώ µπορεί να
έχει τέτοιες ειδικές γνώσεις για να αναπτύξει ένα τόσο µεγάλο
χαρτοφυλάκιο;
Αυτό µε εξαίρεση τον κ. Παπαδηµούλη, σας προλαβαίνω, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ! Εκεί θα το δεχτώ ότι ίσως να µπορούσε.
Έχει αρκετή πείρα, από ό,τι φαίνεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, λίγη ησυχία!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Στο συγκεκριµένο
σχέδιο νοµίζω ότι το σίγουρο είναι ότι θα κριθούµε από το αποτέλεσµα. Αυτό περιµένουν οι πολίτες.
Εµείς, τηρώντας την προεκλογική δέσµευση µαζί τους, τους
είπαµε ότι θα επιλύσουµε οποιαδήποτε προβλήµατα υπάρχουν
στην καθηµερινότητά τους στη συναλλαγή µε τον δηµόσιο
τοµέα. Το µεγαλύτερο όλων είναι ο ΕΦΚΑ µε διαφορά, 50% των
παραπάνω. Δεύτερη έρχεται η ΑΑΔΕ, µε µόλις 11%.
Φιλοδοξούµε να το λύσουµε. Θα κριθούµε από το αποτέλεσµα.
Θα κριθούµε ότι δίνουµε τη µάχη. Θα κριθούµε ότι ήδη έχουµε
βελτιώσει τα πράγµατα και εσείς θα κριθείτε ότι το µόνο που σας
ενδιαφέρει είναι να µη διαταραχθούν κάποιες µειοψηφίες εντός
του ΕΦΚΑ. Αυτές χαϊδεύετε. Δεν σας ενδιαφέρει η συνολική
λύση.
Εµείς κοιτάµε την κοινωνία, κοιτάµε τον συµπολίτη µας στα
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µάτια και του λέµε στο τέλος ότι θα κριθούµε για το αποτέλεσµα
και τα πεπραγµένα µας και αυτός θα αποφασίσει για τη στάση
όλων µας. Νοµίζω ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι αρχή για να
δοθούν οριστικές λύσεις σε πολλά προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα κλείσουµε τη συζήτηση µε την ολιγόλεπτη τοποθέτηση του
κυρίου Υπουργού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν λεχθεί όλα, αλλά όχι από όλους.
Πρέπει, λοιπόν και εγώ τυπικά, σεβόµενος τον Κανονισµό της
Βουλής, να κλείσω αυτή τη συζήτηση µε πολύ λίγα λόγια, γιατί
είµαστε όλοι κουρασµένοι. Είµαστε όλοι στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ικανοποιηµένοι, γιατί φέραµε
προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο-τοµή, µία
µεταρρύθµιση για την αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και
την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόµα µία φορά λέει ότι θα καταργήσει µια µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης. Τι θα κάνει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ; Απειλεί
όχι εµάς, αλλά την κοινωνία ότι θα διαιωνίσει την ταλαιπωρία και
το µπάχαλο. Αυτό είναι που είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από αυτό εδώ το Βήµα.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου διαπίστωσε ότι δήθεν υπάρχει µία
αποµόνωση της Νέας Δηµοκρατίας στη Βουλή, επειδή τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα ψηφίσουν εναντίον.
Θα σας συµβούλευα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, να πάτε
στην κοινωνία για αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, στους ταλαιπωρηµένους συνταξιούχους, σε αυτούς που δεν µπορούν να βγάλουν
άκρη από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και τότε θα δείτε αν αποµονωµένοι είµαστε εµείς ή η Αντιπολίτευση, που χαϊδεύει ορισµένες
µειοψηφίες υπαλλήλων µέσα στον ΕΦΚΑ! Τότε θα δείτε ποιος
είναι πραγµατικά αποµονωµένος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά µου όλους
τους συνεργάτες µου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, πρωτίστως για αυτό το νοµοσχέδιο τον κ. Τσακλόγλου και τη Γενική Γραµµατέα, την κ. Καρασιώτου. Και να ευχαριστήσω, φυσικά, τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας, της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας για τη στήριξή
τους σε αυτό το µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο, πρωτίστως στον
εισηγητή µας, τον Μίλτο Χρυσοµάλλη.
Και να ευχαριστήσω, επίσης και όσους από τους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης ενδόµυχα µέσα τους θα λένε: «Καλό είναι το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµοσχέδιο, αλλά τώρα τι να κάνουµε; Ας µην εκτιθέµεθα. Ας µην
το ψηφίσουµε». Σας ευχαριστώ και εσάς, γιατί µέσα σας ξέρετε
ποια είναι η κατάσταση. Δεν µπορεί να µην ξέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσµευόµαστε ότι θα
προσπαθήσουµε να µη σας απογοητεύσουµε και κυρίως, να µην
απογοητεύσουµε τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ, εξίµισι εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες.
Προσωπικά, έχω πάει κατ’ επανάληψη στον ΕΦΚΑ, έχω δει την
κατάσταση, έχω δει τις δυσκολίες των υπαλλήλων, έχω δει τις
πεταµένες κούτες, έχω δει τις σωρευµένες στοίβες µε συντάξεις,
έχω δει σκηνικά τα οποία παραπέµπουν σε προηγούµενες δεκαετίες και σε χώρες που είναι σίγουρα πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα.
Εγώ αυτό δεν µπορώ να το ανεχθώ και δεν µπορεί να το ανεχθεί η Νέα Δηµοκρατία, δεν µπορεί να το ανεχθεί η Κυβέρνηση,
δεν µπορεί να το ανεχθεί η Πλειοψηφία της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εκείνο που κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι ακούµε
τα παράπονα των πολιτών, τα οποία σε µένα τουλάχιστον -όπως
και σε εσάς, φαντάζοµαι- έρχονται κατά δεκάδες κάθε µέρα. Δεν
δίνουµε το βάρος, όπως πολλές φορές έχει γίνει σε αυτή τη
χώρα, σε συντεχνίες και στην εξυπηρέτηση συντεχνιών. Εκείνο
που µας νοιάζει είναι το συµφέρον του απλού ανυπεράσπιστου
πολίτη. Από αυτούς έχουµε έρθει εδώ πέρα και την εντολή αυτών
των ανθρώπων τιµούµε, των απλών ανυπεράσπιστων Ελλήνων,
των βασανισµένων ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ. Αυτούς προσπαθούµε να εξυπηρετήσουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο-τοµή, που αλλάζει σελίδα στον ΕΦΚΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως και 19 και από 27 έως και
30, καθώς και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
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Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:

7976

32$(%&($ )*,-1. (*-*#"-"&$)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών για τις δύο αιτήσεις, διότι λόγω των ειδικών συνθηκών, όπως πάντα θεωρούµε
ότι είναι παρόντες όσοι έχουν υπογράψει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δύο ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συµφώνησε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της
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αρχής, επί των άρθρων 1 έως και 19 και 27 έως και 30, καθώς
και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους.
Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν 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): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 4, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5, εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 6, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 6, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 7, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 7, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 8, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 8, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 9, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 9, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 132 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 10, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 10, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 11, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 11, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 12, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 12, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 13, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 13, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 14, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 14, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 15, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 16, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 16, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 17, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 18 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 18, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 18, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 19 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 19, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 19, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 27, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 27, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 28 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 28, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 28, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 29 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 29, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 29, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
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Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του ακροτελεύτιου άρθρου εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του ακροτελεύτιου άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157
Βουλευτές.
Κατά του ακροτελεύτιου άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε. ουδείς
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του συνόλου του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 299

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βουλευτές.
Υπέρ του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
157 Βουλευτές.
Κατά του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν
142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλούνται οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο Προεδρείο
τα έγγραφα µε τις ψήφους τους επί των υπολοίπων άρθρων και
των τροπολογιών, προκειµένου να καταχωριστούν στα επίσηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
στο σύνολο και έχει ως εξής:
«Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 3 Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
Άρθρο 4 Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας
Άρθρο 5 Διοίκηση
Άρθρο 6 Ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 7 Σύσταση και στελέχωση
Άρθρο 8 Λειτουργία
Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Άρθρο 10 Σύσταση - Έδρα - Διάρκεια - Μετοχικό κεφάλαιο Εποπτεία
Άρθρο 11 Αποστολή και σκοπός
Άρθρο 12 Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση - Σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης
Άρθρο 14 Κανονισµός Λειτουργίας
Άρθρο 15 Διοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 16 Επιτροπή Ελέγχου - Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Άρθρο 17 Επενδυτική Επιτροπή
Άρθρο 18 Στελέχωση Εταιρείας
Άρθρο 19 Μετακίνηση προσωπικού
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίς»
Άρθρο 21 Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 22 Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής µη µισθωτών
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 23 Ασφάλιση προσώπων µε υποχρεωτική υπαγωγή
λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την
ίδια απασχόληση - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 17 και
περ. β’ παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4387/ 2016
Άρθρο 24 Άδεια λόγω σπάνιου νοσήµατος ή πάθησης παιδιού
- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021
Άρθρο 25 Σύµβαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («ΙΚΑΝΕΤ»)
Άρθρο 26 Παράταση αποσπάσεων προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 27 Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
2022-2023
Άρθρο 28 Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
Άρθρο 29 Διοικητής του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
Άρθρο 30 Διοικητικό Συµβούλιο του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
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Άρθρο 31 Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συµµετοχής
στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. - Τροποποίηση
παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978
Άρθρο 32 Συνέχιση λειτουργίας Διοικουσών Επιτροπών του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατικών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4387/2016
Άρθρο 33 Στελέχωση Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) - Τροποποίηση παρ. 3 και 9 και προσθήκη παρ.
3Α στο άρθρο 80 ν. 4826/2021
Άρθρο 34 Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
Άρθρο 35 Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36 Εκκαθάριση της «Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) Τροποποίηση περ. β’ παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013
Άρθρο 37 Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στην εποχιακή
εργασία για το έτος 2021
Άρθρο 38 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 41 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ επιδιώκεται ο λειτουργικός
εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) µε την εισαγωγή στοιχείων επιβράβευσης και λογοδοσίας, µέσω της µέτρησης της απόδοσης και µηχανισµών ελέγχου, καθώς και ο οργανωτικός εκσυγχρονισµός,
µέσω της αναβάθµισης του στελεχιακού δυναµικού, µε στόχο την
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της αποστολής
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
2. Με τις διατάξεις του Μέρους Γ’ επιδιώκονται αφενός µεν η
ανακούφιση των δυσµενών συνεπειών που επέφερε σε εργαζόµενους και εργοδότες η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων
στις περιοχές της Επικράτειας, που κηρύχθηκαν σε Κατάσταση
Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ», αφετέρου δε η βελτίωση διατάξεων της κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας και η αντιµετώπιση άλλων
ζητηµάτων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
1. Αντικείµενο του Μέρους Β’ είναι η θέσπιση: α) ρυθµίσεων
για τη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), β) ρυθµίσεων
για την ενίσχυση της επιβράβευσης και της λογοδοσίας των
υπαλλήλων, γ) ρυθµίσεων για την ενίσχυση της ευελιξίας και της
ταχύτητας του φορέα και δ) ρυθµίσεων για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του.
2. Αντικείµενο του Μέρους Γ’ είναι η θέσπιση: α) ρύθµισης για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ», β) ρύθµισης για το µέγιστο
όριο οφειλών για χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον
e-Ε.Φ.Κ.Α., γ) ρύθµισης για την απλοποίηση της διαδικασίας εγ-

8446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφής και υπαγωγής µη µισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., δ) ρύθµισης
για την ασφάλιση προσώπων µε υποχρεωτική υπαγωγή λόγω
ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια
απασχόληση, ε) ρύθµισης για την επέκταση του δικαιώµατος
λήψης της ειδικής γονικής άδειας που χορηγείται σε εργαζόµενους γονείς λόγω σοβαρών νοσηµάτων των παιδιών και για την
περίπτωση αντιµετώπισης των αναγκών παιδιών µε σπάνιο νόσηµα ή πάθηση, σύµφωνα µε τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α’ 261), και ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, στ) ρύθµισης για την παράταση της σύµβασης για το ΙΚΑΝΕΤ και ζ) ρύθµισης για την παράταση αποσπάσεων προσωπικού στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 3
Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
1. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
τοποθετούνται για τριετή θητεία, κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης,
η οποία εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., µε
δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων δύνανται να
είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και ιδιώτες. Σε περίπτωση εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου στους ανωτέρω φορείς, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή τους στις
θέσεις των Προϊσταµένων αποτελεί η προηγούµενη καταγγελία
της σύµβασής τους κατόπιν αιτήσεώς τους, χωρίς να δικαιούνται
οιαδήποτε αποζηµίωση ή άλλο δικαίωµα που τυχόν απορρέει
από την καταγγελία της σύµβασης κατόπιν αιτήσεως του εργαζοµένου. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται η παρ. 4 του άρθρου
84 και τα προσόντα και κωλύµατα διορισµού του Κεφαλαίου Α’
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Οι Προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων επιλέγονται από
το Διοικητικό Συµβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., µετά από εισήγηση της
Επιτροπής της παρ. 5, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 27, και τοποθετούνται,
εφόσον προέρχονται από τον δηµόσιο τοµέα, µε απόφαση του
Διοικητή ή διορίζονται, εφόσον προέρχονται από τον ιδιωτικό
τοµέα, µε όµοια απόφαση, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280).
3. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα, τα οποία συµπληρώνονται κατά περίπτωση µε
τα οριζόµενα στην προκήρυξη:
α) Πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής σε
συναφές αντικείµενο µε τις απαιτήσεις της προς πλήρωση
θέσης, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
27 και στην προκήρυξη.
β) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ.
50/2001 (Α’ 39).
γ) Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισµούς ή επιχειρήσεις του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
4. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις των Προϊσταµένων Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα, τα οποία συµπληρώνονται κατά περίπτωση µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη:

α) Πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής σε
συναφές αντικείµενο µε τις απαιτήσεις της προς πλήρωση
θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
γ) Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισµούς ή επιχειρήσεις του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
5. Για την επιλογή των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων εισηγείται τριµελής επιτροπή, η οποία
συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και αποτελείται από τον Διοικητή του
e-Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρο, ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νοµικής Σχολής για τριετή θητεία.
6. Αν σε θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
του e-Ε.Φ.Κ.Α. επιλεγεί και τοποθετηθεί δηµόσιος υπάλληλος ή
λειτουργός, εφαρµόζεται η παρ. 18 του άρθρου 32 του ν.
2190/1994 (Α’ 28).
7. Για όλα τα λοιπά θέµατα σχετιζόµενα µε τα ζητήµατα των
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., συµπεριλαµβανοµένων των λόγων παύσης, εφαρµόζεται ο Κώδικας Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
8. Με την επιλογή και τοποθέτηση ή τον διορισµό Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης
των προϊσταµένων των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του eΕ.Φ.Κ.Α. είτε αυτοί έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό
Κώδικα είτε σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτοί δεν
έχουν συµµετάσχει και επιλεγεί κατά τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης
λόγω αναπλήρωσης.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εκκρεµείς προκηρύξεις για την ανάδειξη Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων
και των Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του ν.
3528/2007 µαταιώνονται.
Άρθρο 4
Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας
Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
πλην των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, χορηγείται χρηµατικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για
τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση
του υπαλλήλου σύµφωνα µε µετρήσιµους στόχους που τίθενται
από τον Διοικητή σε ορισµένη Γενική Διεύθυνση.
Άρθρο 5
Διοίκηση
1. Για την επιλογή και τον διορισµό του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.
4387/2016 (Α’ 85). Εκκρεµείς διαδικασίες για την επιλογή του Διοικητή ή των Υποδιοικητών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε εφαρµογή του ν.
4735/2020 (Α’ 197), µαταιώνονται.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.
4387/2016 τροποποιείται ως προς τον αριθµό των συνεργατών
στο γραφείο του Διοικητή και διαµορφώνεται ως εξής:
«Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών
του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις συνεργατών, για κάθε γραφείο ως εξής: α.
πέντε (5) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και β. τρεις (3) θέσεις
για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.»
3. Οι αρµοδιότητες των περ. ια’, ιβ’ και ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4387/2016, περί των αρµοδιοτήτων του Διοικητικού Συµβουλίου να αποφασίζει για τη συµµετοχή του
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προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, να µεριµνά για την
τήρηση του µητρώου ασφαλισµένων, εργοδοτών και συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α. και για την τήρηση των ατοµικών µερίδων των
ασφαλισµένων να εγκρίνει τη διάθεση χρηµατικών ποσών από τα
έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις,
σεµινάρια που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες και για φιλοξενία ξένων αποστολών, ασκούνται εφεξής από τον Διοικητή του
e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 6
Ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
Η ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) γίνεται κατά παρέκκλιση από την κείµενη
νοµοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, σύµφωνα µε Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
φορέα, µετά από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύµφωνα µε την
υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4013/2011 (Α’ 204) και εφαρµόζεται άνω και κάτω των χρηµατικών ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά
µε τις δηµόσιες προµήθειες (L 94/65). Ειδικά για τις συµβάσεις
κάτω των ορίων ο ανωτέρω Κανονισµός περιλαµβάνει και προβλέψεις σχετικά µε την προδικαστική διαδικασία, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις του εθνικού δικαίου. Το παρόν
άρθρο καταλαµβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης που εκκινούν από
την έγκριση του ανωτέρω Κανονισµού από τον φορέα και έως
πέντε (5) έτη από την έγκριση αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 7
Σύσταση και στελέχωση
1. Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) συνιστάται αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών,
η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο και έχει
ως αποστολή: α) την άµεση και αποτελεσµατική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις θυγατρικές του και β) τη διενέργεια έκτακτων και προγραµµατισµένων
ελέγχων, µετά από καταγγελίες πολιτών, πληροφορίες ή αιτήµατα εν γένει, που αφορούν, µεταξύ άλλων, στη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων και πειθαρχικών παραπτωµάτων από τους
υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των θυγατρικών του.
2. Ως επικεφαλής της Μονάδας διορίζεται, µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής,
πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ή Αντεισαγγελέας Αρείου
Πάγου, µε τετραετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται άπαξ
για ισόχρονο διάστηµα. Ο επικεφαλής της Μονάδας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαµβάνει πλήρη
λειτουργική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας πριν από τη λήξη
της θητείας του είναι δυνατή µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νοµικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο
(2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. H πλήρωση των θέσεων
της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), µε απόσπαση ή µετάταξη
υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ελεγκτικά σώµατα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουµένων των υπηρεσιών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
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4. Οι θέσεις του Τµήµατος Εσωτερικών Υποθέσεων του eΕ.Φ.Κ.Α. µεταφέρονται αυτοδικαίως στη Μονάδα Εσωτερικών
Ερευνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν προσµετρώνται στις θέσεις που συστήνονται µε την παρ. 3. Οι υπάλληλοι
που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τµήµα
Εσωτερικών Υποθέσεων µπορούν, εντός προθεσµίας ενός (1)
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αιτηθούν τη µετακίνησή τους είτε στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών είτε σε
άλλη οργανική µονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 8
Λειτουργία
1. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
δίνει εντολή για έρευνα, σε εκτέλεση του ετήσιου προγράµµατος
ελέγχων, ή και εκτάκτως, για υποθέσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Μονάδας. Ο Επικεφαλής της Μονάδας κατανέµει
τις εντολές σε µεµονωµένους υπαλλήλους της Μονάδας ή σε κλιµάκιο, θέτει προθεσµίες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και
παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της.
2. Ως προς τις εξουσίες των υπαλλήλων της Μονάδας και των
κλιµακίων ελέγχου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 100 του ν.
4622/2019 (Α’ 133), περί της ελεγκτικής διαδικασίας της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι της Μονάδας δύνανται:
α) να επισκέπτονται, χωρίς ή µε προειδοποίηση, τις ελεγχόµενες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., να µελετούν επί τόπου την εξεταζόµενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν
πρόσωπα, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και
για την εκπλήρωση του έργου τους,
β) να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να εισφέρει
στοιχεία στον διενεργούµενο έλεγχο, να ζητούν πληροφορίες και
στοιχεία από τους αρµόδιους υπαλλήλους των δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων που εµπλέκονται µε την εξεταζόµενη υπόθεση,
γ) να έχουν πρόσβαση στους φακέλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων, καθώς και στα πληροφοριακά συστήµατα και τις βάσεις δεδοµένων που διαχειρίζεται
ο e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τους κανόνες ιχνηλασιµότητας και
πρόσβασης στα συστήµατά του και να λαµβάνουν οποιαδήποτε
πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για τη συγκεκριµένη υπόθεση που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά και σε
πληροφορίες ή στοιχεία προσδιορισµένων φυσικών και νοµικών
προσώπων και κάθε είδους νοµικών οντοτήτων µε εντοπισµένο
αριθµό φορολογικού µητρώου,
δ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα
κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση
αρχές. Η διαδικασία κατάσχεσης, συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας της Μονάδας,
ε) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία, τους λοιπούς χώρους
και τα µεταφορικά µέσα του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
στ) να ζητούν µε έγγραφό τους πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο αναφέρονται
ενδεικτικά οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός του αιτήµατος, η προθεσµία που
τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί
να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ηµερών, καθώς και οι κυρώσεις,
οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς
την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους
απευθύνεται το έγγραφο, υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και
ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.
3. Για τη διεξαγωγή των ερευνών των παρ. 1 και 2, ο Επικεφαλής της Μονάδας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδροµή των
δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι αρχές υποχρεούνται
να του παρέχουν κάθε συνδροµή. Σε περίπτωση άρνησης ή πα-
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ρεµπόδισης µε οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της Μονάδας στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί δύνανται να ζητούν τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε
άλλης αρµόδιας αρχής. Η συνδροµή αυτή δύναται να ζητηθεί και
προληπτικά.
4. Η µη χορήγηση ή η απόκρυψη πληροφοριών ή στοιχείων, η
χορήγηση εν γνώσει ανακριβών πληροφοριών ή στοιχείων και, γενικά, η παρακώλυση του έργου και η παραπλάνηση των υπαλλήλων της Μονάδας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα, για
το οποίο δύναται να επιβληθεί µια από τις ποινές που προβλέπονται στις περ. γ’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
5. Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος, η έρευνα και η συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων διενεργούνται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Μονάδας.
6. Για κάθε έλεγχο και έρευνα, που διενεργείται, συντάσσεται
πόρισµα, το οποίο υποβάλλεται προς τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Αν µε το πόρισµα διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος από υπάλληλο του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο Επικεφαλής της Μονάδας
παραγγέλλει στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Η παραγγελία για άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι
δεσµευτική για το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Ο Επικεφαλής της
Μονάδας παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης και
δύναται να παραγγέλλει τη λήψη άλλων µέτρων, καθώς και να
ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης εναντίον όλων των πειθαρχικών
αποφάσεων µονοµελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων του
e-Ε.Φ.Κ.Α. και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος. Αν µε το
πόρισµα διαπιστώνεται ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ο Επικεφαλής της Μονάδας µπορεί να παραγγέλλει στο
αρµόδιο πειθαρχικό όργανο τη διενέργεια ένορκης διοικητικής
εξέτασης. Η ένορκη διοικητική εξέταση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του ν.
3528/2007, από τη Μονάδα, και, εάν από αυτή προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι δεσµευτική για
τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα. Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα δύναται να αποστέλλει τον φάκελο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
για τη συνέχιση των ερευνών.
7. Αν ανακύπτουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικηµάτων,
αντίγραφο του πορίσµατος κοινοποιείται από τον Επικεφαλής της
Μονάδας στον αρµόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.
8. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών του e-Ε.Φ.Κ.Α, η οποία διαβιβάζει στη Μονάδα τις αναφορές
που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να αξιολογηθούν,
σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης καταγγελιών που εφαρµόζει η Μονάδα.
Άρθρο 9
Πειθαρχική διαδικασία
1. Η πειθαρχική διαδικασία που κινείται κατά υπαλλήλων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από την κλήση σε απολογία, το αργότερο, είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης του µονοµελούς οργάνου είτε µε παραποµπή
ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής
ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία
ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από την παραποµπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης,
οπότε ολοκληρώνεται εντός δύο (2) µηνών.
2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται είτε από υπάλληλο
µε βαθµό Α’ Υπουργείου εκτός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είτε από τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών,
στην περίπτωση που έχει ζητηθεί η περαιτέρω διερεύνηση από τη
Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, σύµφωνα µε το άρθρο 8, και περατώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός χωρίς
δυνατότητα παράτασης.
3. Εάν είτε µε το πόρισµα επί του ελέγχου της Μονάδας Εσω-

τερικών Ερευνών είτε µε την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής
εξέτασης διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος
από συγκεκριµένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάµενος ασκεί
την πειθαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την υποβολή του πορίσµατος ή της έκθεσης.
4. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συµβουλίου στον
υπάλληλο που θα τη διενεργήσει. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πειθαρχικό συµβούλιο για
τριετή θητεία, το οποίο είναι τριµελές και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών δικαστηρίων µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου,
β) ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους,
γ) ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος, προϊστάµενος διεύθυνσης της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) µε τον
αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της
Ε.Α.Δ..
Γραµµατέας του πειθαρχικού συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος
του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β’.
6. Σε περίπτωση δίωξης Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, η
υπόθεση παραπέµπεται στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α’ 26).
7. Το πειθαρχικό συµβούλιο της παρ. 5 είναι αρµόδιο για όλες
τις υποθέσεις που εκκινούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος,
καθώς και για τις εκκρεµείς διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί προς κρίση. Για τις υπόλοιπες εκκρεµείς υποθέσεις αρµόδιο
είναι το πειθαρχικό συµβούλιο που έχει ορισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 146Β του ν. 3528/2007.
8. Κατά τα λοιπά ισχύει η πειθαρχική διαδικασία του ν.
3528/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Άρθρο 10
Σύσταση - Έδρα - Διάρκεια Μετοχικό Κεφάλαιο - Εποπτεία
1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
e-Ε.Φ.Κ.Α.» (εφεξής η Εταιρεία). Στις σχέσεις και συναλλαγές της
εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία και ο διακριτικός της τίτλος αποδίδονται, εν όλω ή εν µέρει, σε πιστή µετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή µε λατινικά στοιχεία.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των
διατάξεων του, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περιεχόµενο από τον
παρόντα, εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του e-Ε.Φ.Κ.Α., δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και υποβάλλεται σε δηµοσιότητα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.).
3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
του καταστατικού της και, συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α’ 104). Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρµόζει κανόνες
και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύµων εταιρειών, σύµφωνα µε το Μέρος Α’ του
ν. 4706/2020 (Α’ 136), εφόσον αυτές
προσιδιάζουν στη φύση, τον σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουρ-
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γία της.
4. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο που ορίζεται στο καταστατικό
της. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας.
5. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.
6. Μοναδικός µέτοχος της Εταιρείας είναι το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο καταστατικό της, δεν υπερβαίνει το ένα (1) εκατοµµύριο ευρώ, και καλύπτεται από τον ως άνω
µοναδικό µέτοχο. Για τον προσδιορισµό του µετοχικού κεφαλαίου
και των πόρων της Εταιρείας εκπονείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οικονοµοτεχνική µελέτη εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αµεταβίβαστες και ενσωµατώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο µετοχικό τίτλο.
8. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος και ιδίως του συµφέροντος του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Η Εταιρεία ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και εξαιρείται από το πεδίο
εφαρµογής του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
Στο µέτρο που κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών
αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως προς:
α) την τήρηση των διαδικασιών και προθεσµιών αναφορικά µε
την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής και του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, όπως
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 45 και 54 του ν. 4270/2014,
β) την υποβολή ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε
αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
γ) την υποβολή µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού
και χρηµατοδότησης (απολογιστικά),
δ) την υποβολή µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και
ε) την υποβολή µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).
9. Την εταιρεία εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Άρθρο 11
Αποστολή και σκοπός
1. Αποστολή της εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις αρχές της
χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηµατικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και µεγιστοποίηση της
αξίας της, των προσόδων και της οικονοµικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α, µε την ορθολογική διαχείριση,
εκµετάλλευση και διάθεσή της.
2. Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
α) Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνοµα και
για λογαριασµό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νοµικής
και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.
β) Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α..
γ) Η εκµίσθωση, µίσθωση και µε κάθε συµβατική µορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη
διοίκηση και διαχείρισή της.
δ) Η µέριµνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.
ε) Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούµενων και διαχειριζόµενων από αυτή ακινήτων, η σύσταση, µεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εµπράγµατων δικαιωµάτων,
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περιλαµβανόµενης και της σύστασης δικαιώµατος επιφάνειας, µε
κάθε συµβατική µορφή και τύπο.
στ) Η µε ή χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της,
για δηµόσιους, κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για
την εξυπηρέτηση του δηµοσίου και του κοινωνικού συµφέροντος.
ζ) Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηµατογράφηση από το
Ελληνικό Κτηµατολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
η εκτίµηση της αξίας της, καθώς και η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των τίτλων ιδιοκτησίας της.
η) Η αποδοχή στο όνοµα και για λογαριασµό του e-E.Φ.Κ.Α. παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών ακινήτων,
καθώς και η εκπροσώπηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.
θ) Η εκπόνηση και ανάθεση µελετών αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η εκπόνηση και ανάθεση οικονοµικών και τεχνικών µελετών, µελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και
διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, και κάθε µελετητικού
και συµβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών
έργων, όπως οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών, µηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισµού και ανακαίνισης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη
περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άµεσα ή έµµεσα συναφής, συµπληρωµατική
ή επιβοηθητική των σκοπών της.
Άρθρο 12
Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
1. Η Εταιρεία αναλαµβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύµφωνα µε
τον παρόντα, µετά από διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από την
έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α., που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας,
δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
παραµένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος διατηρεί τα εµπράγµατα δικαιώµατά του σε αυτή.
3. Η Εταιρεία ασκεί τις αρµοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώµατα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος
και αντιπρόσωπός του. Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύµφωνα µε επιχειρησιακό πρόγραµµα που περιλαµβάνει ενδεικτικούς τριµηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της Επενδυτικής Επιτροπής.
4. Στην Εταιρεία παρέχονται, σύµφωνα µε τον παρόντα, η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να επιχειρεί στο όνοµα και για λογαριασµό
του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωµα, καθώς και κάθε
νοµική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και
διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις
που αφορούν την περιουσία αυτή. Αντίστοιχα, η Εταιρεία ενεργεί
ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του e-Ε.Φ.Κ.Α. και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ακίνητη περιουσία του.
Η Εταιρεία ασκεί η ίδια τα δικαιώµατα και τις αξιώσεις του eΕ.Φ.Κ.Α, από την ακίνητη περιουσία του, εµπράγµατα και ενοχικά,
ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Τα αποτελέσµατα των πράξεων
και των ενεργειών της Εταιρείας για τη διοικούµενη και διαχειριζόµενη από αυτή ακίνητη περιουσία επέρχονται στο όνοµα και για
λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Η εταιρεία εκπροσωπεί τον e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε δίκη που έχει ως αντικείµενο την ακίνητη περιουσία
του, τα εµπράγµατα, ενοχικά και πάσης φύσεως δικαιώµατά του
σε αυτή, στη διεκδίκηση, διασφάλιση και την προστασία της και
γενικά σε κάθε υπόθεση και έννοµη σχέση που την αφορά. Η εται-

8450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεία νοµιµοποιείται ως διάδικος και έχει το δικαίωµα να ζητεί δικαστική προστασία η ίδια, ασκώντας κάθε ένδικο βοήθηµα, ένδικο
µέσο και ενεργώντας κάθε διαδικαστική πράξη στο όνοµα και για
λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για κάθε υπόθεση που αφορά στην
ακίνητη περιουσία του.
6. Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις
υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της, η Εταιρεία δικαιούται αµοιβής από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η
οποία καθορίζεται µε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και του e-Ε.Φ.Κ.Α., τηρουµένων των κανόνων του ενωσιακού
δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και λαµβανοµένων υπόψη των
συνθηκών οικονοµίας της αγοράς.
7. Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α. εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του π.δ. 715/1979 (Α’
212), του ν. 4412/2016 (Α’ 147), µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του ενωσιακού δικαίου, και κάθε άλλης διάταξης που διέπει τη διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση, απόκτηση και διάθεση ακίνητης
περιουσίας νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων και φορέων, τα
οποία ανήκουν στον δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
όπως εκάστοτε αυτός ορίζεται.
Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση - Σύστηµα εταιρικής
διακυβέρνησης
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας
και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, είναι δε
µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα θέµατα που υπάγονται στην
αποκλειστική αρµοδιότητά της, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (Α’
104) και το καταστατικό.
2. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.), ως µοναδικός µέτοχος, συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούµενος από τον Διοικητή του και, σε περίπτωση
κωλύµατός του, από τον νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί
όλα τα δικαιώµατά του ως µετόχου.
3. Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρµόζει σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο περιλαµβάνει:
α) επαρκές και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και
κανονιστικής συµµόρφωσης,
β) επαρκείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες για την πρόληψη,
τον εντοπισµό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων,
γ) επαρκείς και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς επικοινωνίας
µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωµάτων του και o ενεργός διάλογος µε αυτόν,
δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηµατική
στρατηγική, στα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και
στη βιωσιµότητα της Εταιρείας.
Άρθρο 14
Κανονισµός Λειτουργίας
Με Κανονισµό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής
λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και, ιδίως:
α) η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείµενα των
µονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραµµές αναφοράς τους,
β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και διάθεσης, των εκµισθώσεων, µισθώσεων,
παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εµπραγµάτων συµβάσεων, µεταβιβάσεων
και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,
γ) η διαδικασία επιλογής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του Διευθύνοντος Συµβούλου, κατά
παρέκκλιση των άρθρων 20 επ. του ν. 4735/2020 (Α’ 197), καθώς

και η διαδικασία πρόσληψης των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας, και αξιολόγησης της απόδοσης όλων των ανωτέρω, τα σχετικά κωλύµατα και ασυµβίβαστα,
δ) οι όροι και διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργου, προµηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών
υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών,
ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής
συµµόρφωσης, καθώς και πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου,
στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων.
ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνοµιακών πληροφοριών,
η) οι πολιτικές και διαδικασίες συµµόρφωσης της Εταιρείας µε
τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθµίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.
θ) η πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία,
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά
και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance
- ESG).
Άρθρο 15
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως
εννέα (9) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Διευθύνοντος Συµβούλου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της. Τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται κάθε φορά µέχρι την εκλογή νέου
Διοικητικού Συµβουλίου κατά τα ανωτέρω. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα. Αντικατάσταση του
Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται αζηµίως µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, µη
εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Πέραν του Διευθύνοντος Συµβούλου, µπορεί να διοριστεί άλλο ένα (1) εκτελεστικό µέλος. Όλα τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
είναι µη εκτελεστικά. Η ιδιότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ως εκτελεστικών ή µη εκτελεστικών, ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν
υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθµού των
µελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον αµέσως εγγύτερο ακέραιο
αριθµό. Ένα µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
θεωρείται ανεξάρτητο, εφόσον, κατά τον ορισµό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι απαλλαγµένο από οικονοµικές, επιχειρηµατικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι
οποίες µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειµενική κρίση του, όπως ειδικότερα ορίζεται
στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η πλήρωση των
προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισµό µέλους Διοικητικού Συµβουλίου ως ανεξάρτητου µέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, ανά οικονοµικό έτος και,
πάντως, πριν από τη δηµοσιοποίηση της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης, στην οποία και συµπεριλαµβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγµή διαπιστωθεί
ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους ή σε περίπτωση θανάτου ή πα-
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ραίτησης ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητάς
του, το Διοικητικό Συµβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες
αντικατάστασής του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν ως θέµα την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ηµερήσια διάταξη των οποίων
περιλαµβάνει θέµατα, για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η
λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση µε αυξηµένη απαρτία
και πλειοψηφία, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2),
τουλάχιστον, ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.
3. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση και περιλαµβάνει, τουλάχιστον:
α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την ανανέωση
της θητείας υφιστάµενων µελών και
β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ιδίως, ως προς τα εχέγγυα
ήθους, τη φήµη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εµπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και
γ) τη µη συνδροµή των κωλυµάτων και ασυµβίβαστων των άρθρων 69 και 70 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) στο πρόσωπο του Διευθύνοντος Συµβούλου, πλέον των αναφερόµενων στις επόµενες
παραγράφους.
4. Όλα τα µέλη του Δ.Σ. οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη
ιδίων συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Οφείλουν, επίσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη
του Δ.Σ. τα σηµαντικά ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να
επηρεάζονται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρείας,
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών
της Εταιρείας ή του e-Ε.Φ.Κ.Α., που ανακύπτει κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
5. Τα µέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελµα,
είτε µόνα είτε σε συνεργασία µε τρίτους, όλους ή µερικούς από
τους επιδιωκόµενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς,
χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση
παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωµα
αποζηµίωσης και το µέλος του Δ.Σ. εκπίπτει µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
6. Κατά τα επόµενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή τους από
το Δ.Σ., τα µέλη του υποχρεούνται να µην ασκούν αντικείµενο
όµοιο µε εκείνο της Εταιρείας είτε ατοµικά είτε µε παρένθετο πρόσωπο, µε τη συµµετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους
σε οποιασδήποτε µορφής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν συναλλαγεί µε την Εταιρεία.
7. Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν, χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης, οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία αναφορικά µε τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, τα επιχειρηµατικά σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόµενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες
που προκύπτουν µετά από έρευνες ή µελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτήν.
Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια
όσον αφορά στα δεδοµένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών
στοιχείων ή άλλων δεδοµένων που αφορούν στη δραστηριότητα
της Εταιρείας και να απέχουν από κάθε σκόπιµη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που τα µέλη του Δ.Σ. αποδεδειγµένα αποκαλύψουν ή δηµοσιοποιήσουν, τα ίδια ή µέσω τρίτων, ή δεν αποφύγουν
τη διαρροή οποιασδήποτε εµπιστευτικής πληροφορίας, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζηµίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, την οποία
θα υποστεί η Εταιρεία από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των µελών του Δ.Σ. της Εταιρείας που προβλέπονται στην παρούσα παραµένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη µετά
την αποχώρησή τους από την Εταιρεία.
8. Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούνται να υποβάλ-
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λουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), σύµφωνα µε τον ν. 3213/2003 (Α’ 309).
Άρθρο 16
Επιτροπή Ελέγχου - Επιτροπή
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
1. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου
είναι, τουλάχιστον, τριµελείς και αποτελούνται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο καταστατικό. Δύο (2) τουλάχιστον µέλη
κάθε επιτροπής είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Πρόεδρος της
κάθε επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Η
θητεία των µελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί µία
φορά, παύει δε µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου. Ειδικά στην Επιτροπή Ελέγχου µετέχουν ως µέλη και τουλάχιστον δύο (2) τρίτοι,
ανεξάρτητοι από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίοι δεν είναι µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, και έχουν επαρκή ελεγκτική εµπειρία και γνώση ή
αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στον τοµέα των συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
2. Οι επιτροπές της παρ. 1 διαθέτουν όρους λειτουργίας, οι
οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και
µε τους οποίους ορίζονται ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής τους, θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος των µελών, κωλυµάτων
και
ασυµβιβάστων,
σύγκλησης,
διεξαγωγής
συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που αφορά τη λειτουργία τους.
3. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
α) η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης και η υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την
εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, της
µονάδας εσωτερικού ελέγχου της,
γ) η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και η πρόταση των ορκωτών ελεγκτών ή των
ελεγκτικών εταιρειών που θα διοριστούν,
δ) o έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του
πλαισίου αναθέσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε δειγµατοληπτική βάση, η εισήγηση για τροποποιήσεις του και, εν
γένει, για µέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προµηθειών της εταιρείας.
4. Έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι:
α) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό της διαδικασίας επιλογής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και πρόσληψης των Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας και αξιολόγησης
της απόδοσής τους, καθώς και τα σχετικά κωλύµατα και ασυµβίβαστα,
β) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο της πολιτικής
αποδοχών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (A’ 176) δεν εφαρµόζεται για τις
αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων της Εταιρείας,
γ) η πρόταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του ανώτατου και ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει διαδικασίας η οποία
προβλέπεται στον κανονισµό λειτουργίας της.
Άρθρο 17
Επενδυτική Επιτροπή
1. Στην Εταιρεία συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υποστήριξη
του Διοικητικού Συµβουλίου στη χάραξη και παρακολούθηση της
επενδυτικής πολιτικής της Eταιρείας.
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2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας, και αποτελείται από:
α) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, ως Πρόεδρο,
β) τον επικεφαλής της οργανικής µονάδας της εταιρείας που
είναι αρµόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων και
γ) έναν (1) υπάλληλο της οργανικής µονάδας της εταιρείας
που είναι αρµόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου προστίθενται ως
µέλη στην Επενδυτική Επιτροπή µέχρι δύο (2) εµπειρογνώµονες
από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων.
3. Στο πλαίσιο σχεδιασµού και υλοποίησης της επενδυτικής
πολιτικής της Εταιρείας, έργο της Επενδυτικής Επιτροπής είναι
η διατύπωση εισήγησης αναφορικά µε:
α) το επιχειρησιακό πρόγραµµα της εταιρείας βάσει αποτίµησης του χαρτοφυλακίου, ανάλυσης επενδύσεων και ανάλυσης
κόστους-οφέλους των διαφορετικών επιλογών αξιοποίησης, σε
συνδυασµό µε την επιλογή κατάλληλων δεικτών συγκριτικής
αξιολόγησης,
β) τις ενδεδειγµένες µεθόδους παρακολούθησης της λειτουργίας της αξιοποίησης ακινήτων και την υποβολή περιοδικών αναφορών και εκθέσεων στο Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την
απόδοσή της,
γ) τις συµβάσεις που αφορούν αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω συγκεκριµένων ορίων, που τίθενται από τον Κανονισµό Λειτουργίας.
Άρθρο 18
Στελέχωση Εταιρείας
1. Στην Εταιρεία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. Το
προσωπικό της Εταιρείας, όπως αυτό προβλέπεται και κατανέµεται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, προσλαµβάνεται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280), µε την έκδοση δηµόσιας προκήρυξης. Η προκήρυξη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και
εκδίδεται από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας, µετά από
έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε την παρ. 3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται
σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του
Α.Σ.Ε.Π. και σε αυτήν καθορίζονται ενδεικτικά:
α) ο αριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί, ανά κατηγορία και ειδικότητα,
β) τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο
τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
ε) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος
υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης
των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης, εντός του πλαισίου του
παρόντος, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουµένων των αρχών
της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύµφωνα µε
τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει
ή τροποποιεί αυτήν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
περιέλευσή της σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.Ε.Π..
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή Επι-

τροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας και του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της καταχώρισης
αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται
από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και
τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο
αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ηµερών από
την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νοµιµότητα του
οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην Εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, τεκµαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του
οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
Άρθρο 19
Μετακίνηση προσωπικού
1. Προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δύναται να αποσπάται ή να µεταφέρεται
στην Εταιρεία, για την κάλυψη κενών θέσεων κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεµφερούς µε αυτήν που ανήκει ο
αποσπώµενος ή µεταφερόµενος, µε βάση τα τυπικά προσόντα
που κατέχει και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος, το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αίτηµα για κάλυψη
συγκεκριµένων θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, µε απόσπαση ή µεταφορά προσωπικού από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο συνοδεύεται από έκθεση στην οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη
κάλυψης των συγκεκριµένων θέσεων, µε αναφορά στον συνολικό
αριθµό των θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, για τις οποίες
υποβάλλεται το αίτηµα, καθώς, επίσης, και σε τυχόν εκκρεµείς
διαδικασίες για πλήρωση θέσεων µε πρόσληψη. Η διαδικασία της
απόσπασης ή µεταφοράς εκκινεί µε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς το προσωπικό
του και ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η προϋπηρεσία που έχει
αναγνωριστεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα
τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτήν.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές
της Επικράτειας που επλήγησαν
από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»
1. Για κάθε εργαζόµενο σε ιδιωτική επιχείρηση, η λειτουργία
της οποίας ανεστάλη, σύµφωνα µε τις
υπ’ αριθµ.
14911/24.1.2022 (Β’ 187) και 14914/25.1.2022 (Β’ 189) αποφάσεις
του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί της κήρυξης
Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας και περί της λήψης έκτακτων µέτρων
λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξηµένης διακινδύνευσης
συµβάντων φυσικών καταστροφών, καλύπτεται, για κάθε µια εκ
των ανωτέρω ηµερών αναστολής λειτουργίας, το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
από τον προϋπολογισµό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και προς κάθε άλλο
ασφαλιστικό οργανισµό υποχρεωτικής ασφάλισης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Οι εργαζόµενοι της παρ. 1 λαµβάνουν από τις επιχειρήσειςεργοδότες τους τις αποδοχές, οι οποίες αναλογούν σε κάθε
ηµέρα αναστολής λειτουργίας της παρ. 1.
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Άρθρο 21
Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.), δεν λαµβάνονται υπόψη καθυστερούµενες ή ληξιπρόθεσµες βασικές οφειλές του αιτούντος βεβαιωµένες στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που
υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου, πρέπει να τακτοποιηθούν µε εξόφληση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, προκειµένου να χορηγηθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Άρθρο 22
Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής µη µισθωτών
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης
Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέο άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α
Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής µη µισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Οι µη µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι και αγρότες, που αναλαµβάνουν υπακτέα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για
την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση,
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την
πρώτη ηµέρα του µήνα έναρξης ή µεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση και µέχρι την τελευταία ηµέρα του µήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική
Διοίκηση.
2. Η εγγραφή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται µετά από την έναρξη
ή µεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, µε αίτηση του
υπόχρεου και, σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης, αυτεπάγγελτα
µε πράξη του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει τον υπόχρεο µετά από την έναρξη ή τη µεταβολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή µε φυσική
παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα έναρξης ή µεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αντλεί µέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’
184), και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης.
4. Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.
µη µισθωτός δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα την αίτηση εγγραφής,
το αρµόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως εξής:
α) Αν τα διαθέσιµα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώθηκε στη Φορολογική Διοίκηση,
επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς του
e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις
ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα, κατατασσόµενος στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.
β) Αν τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επαρκούν για την υπαγωγή στην
ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον πρώην Οργανισµό
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατατασσόµενος στη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία των άρθρων 39 και
41.
5. Ο ασφαλισµένος δύναται µε την προσκόµιση στοιχείων στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. να ζητήσει την αναδροµική διόρθωση της υπαγωγής
στην ασφάλιση που προέκυψε σύµφωνα µε την παρ. 4. Ως προς
την αίτηση µεταβολής και το χρονικό σηµείο µετάταξης σε διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία εφαρµόζονται τα άρθρα 35, 39, 40,
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41 και 97.
6. Οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον eΕ.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόµισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενηµερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως
δικαιολογητικού για έναρξη ή µεταβολή εργασιών στη Φορολογική
Διοίκηση, καταργείται.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία εγγραφής µη µισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α..»
Άρθρο 23
Ασφάλιση προσώπων µε υποχρεωτική υπαγωγή
λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην
φορείς για την ίδια απασχόληση - Τροποποίηση
παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 17 και περ. β’ παρ. 3
άρθρου 36 ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της
παράλληλης ασφάλισης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε να αναφέρεται σε πρώην
φορείς ή τοµείς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), β) καταργείται
το δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους
πρώην φορείς ή τοµείς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον eΕ.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως
αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόµο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016, τροποποιείται,
ώστε να αναφέρεται σε πρώην φορείς ασφάλισης που εντάχθηκαν
στον e-Ε.Φ.Κ.Α., και διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε ενταχθέντα στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν
τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος
ασφαλιστικές εισφορές.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα πρόσωπα της παρ. 2, παλαιοί ασφαλισµένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992 (Α’ 165), για τους οποίους υπολογίζονταν
και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς έως 31.12.2016, υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., µέχρι τις
31.12.2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών,
την οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους και µε την οποία:
α) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα,
τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό, στην ασφάλιση του οποίου προσµετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1ης.1.2017
και εφεξής. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισµένος
επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τοµέα,
κλάδο ή λογαριασµό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
πρώην φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού. Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού δεν δηµιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή
επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστηµα µέχρι την
υποβολή της δήλωσης επιλογής. Από τον επόµενο της δήλωσης
επιλογής µήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον µισθωτό ή έµµισθο σύµφωνα µε τη δήλωσή του. Η περ. α) ισχύει και
για εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
β) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαρια-
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σµό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισµένου. Η προαιρετική ασφάλιση µε βάση την περ. β)
πραγµατοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδροµικά από 1ης.1.2017 ή από
τη στιγµή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύµφωνα µε την
επιλογή του ασφαλισµένου, και από την έναρξή της διέπεται από
τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και σε παλαιούς ασφαλισµένους που διορίστηκαν στο Δηµόσιο από την 1η.1.1993 και
εφεξής και κατέβαλλαν µέχρι 31.12.2016 δεύτερη εισφορά κατ’
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.»
4. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/ 2016, περί
της καταβολής εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και περί
του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης, αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α. Ασφαλισµένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του
ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς για την αυτή
απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 38
ασφαλιστικές εισφορές.
β. Τα πρόσωπα της περ. α’, παλαιοί ασφαλισµένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992 (Α’ 165), για τους οποίους υπολογίζονταν
και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς έως τις 31.12.2016, υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι τις
31.12.2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών,
την οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους και µε την οποία:
βα) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα,
τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό, στην ασφάλιση του οποίου προσµετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1ης.1.2017 και
εφεξής. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω
αποκλειστικής προθεσµίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισµένος επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τοµέα, κλάδο ή
λογαριασµό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα,
τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού. Η επιλογή ενταχθέντα στον eΕ.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού δεν δηµιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής
ασφαλιστικών εισφορών για το διάστηµα µέχρι την υποβολή της
δήλωσης επιλογής. Από τον επόµενο της δήλωσης επιλογής µήνα,
ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον µισθωτό ή έµµισθο
σύµφωνα µε τη δήλωσή του. Η υποπερ. βα) ισχύει και για εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
ββ) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των
αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και
ασφαλισµένου. Η προαιρετική ασφάλιση µε βάση την υποπερ. ββ)
πραγµατοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδροµικά από 1ης.1.2017 ή από
τη στιγµή της δήλωσης καταβολής εισφορών, κατόπιν επιλογής
του ασφαλισµένου, και από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και σε παλαιούς ασφαλισµένους που διορίστηκαν στο Δηµόσιο από την 1η.1.1993 και
εφεξής και κατέβαλλαν µέχρι 31.12.2016 δεύτερη εισφορά κατ’
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.»
Άρθρο 24
Άδεια λόγω σπάνιου νοσήµατος ή πάθησης παιδιού Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της ειδικής γονικής άδειας που χορηγείται σε εργαζόµενους γονείς
λόγω σοβαρών νοσηµάτων των παιδιών, τροποποιείται: α) µε την
προσθήκη πρόβλεψης για χορήγηση της άδειας και για την αντιµετώπιση των αναγκών παιδιών µε σπάνιο νόσηµα ή πάθηση,
σύµφωνα µε τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
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4213/2013 (Α’ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, β) µε την αναφορά σε νοητική αναπηρία και όχι σε νοητική
στέρηση, και η παρ. 1 του άρθρου 43 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στους εργαζόµενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου
33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίµων ηµερών κατ’ έτος, µε αποδοχές, για την αντιµετώπιση των
αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συµπληρωµένων, µε
νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή
αιµοκάθαρση, µε νεοπλασµατική ασθένεια ή που χρήζει µεταµόσχευσης ή µε σπάνιο νόσηµα ή πάθηση, σύµφωνα µε τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α’ 261), και
εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, µε βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδροµο
DOWN ή αυτισµό.»
Άρθρο 25
Σύµβαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης («ΙΚΑΝΕΤ»)
Η διάρκεια της από 14.4.2016 σύµβασης του πρώην Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών
(πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) µε αντικείµενο «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLA)
µετάδοσης δεδοµένων φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται, αυτοδίκαια, από τη λήξη
της έως την ένταξη του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στο σύστηµα επικοινωνιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
και την ολοκλήρωση ένταξης σε παραγωγική λειτουργία του συνόλου των δοµών αυτού, οπότε και λύεται αυτοδικαίως, και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2023.
Άρθρο 26
Παράταση αποσπάσεων προσωπικού στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Η διάρκεια της διάθεσης και απόσπασης του προσωπικού της
παρ. 4 του άρθρου 6 και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 81 του ν.
3655/2008 (Α’ 58), που υπηρετεί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη
της έως τις 31.12.2022.
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να αποδεσµεύει µέρος του προσωπικού
που έχει διατεθεί ή αποσπαστεί σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου του.
Άρθρο 27
Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής
ικανότητας 2022-2023
1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2022
έως 28.2.2023, χωρίς την προϋπόθεση συµπλήρωσης των απαιτούµενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ηµερών ασφάλισης, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα µέλη των οικογενειών τους:
α) Στους εργαζοµένους στην επιχείρηση µε την επωνυµία
«Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος και στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδροµιών, στους µαθητευόµενους αναβάτες και στους προπονητές δροµώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) ως
µισθωτοί, αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου
38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4576/2018 (Α’ 196).
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ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994
(Α’ 196).
στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστηµα τουλάχιστον δύο
(2) µηνών ή πενήντα (50) ηµερών εντός του έτους 2021, αποζηµίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής µονοµερούς υπεύθυνης
δήλωσης.
2. Παρατείνεται, για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2022 έως και
28.2.2023, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής
περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω προσώπων και των µελών
των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισµένων που έχουν κάνει χρήση των περ. Α’, Β’
και Γ’ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015
(Α’ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν
κάνει χρήση της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2768/1999 (Α’
273).
γ) Των ανέργων ασφαλισµένων του πρώην Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ηλικίας άνω των
τριάντα (30) και έως εξήντα επτά (67) ετών, που διέκοψαν την
άσκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση της παρ. 8
του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραµένουν
άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόµενες
από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και
τηρούνται οι όροι της ρύθµισης.
3. Στους ασφαλισµένους του πρώην Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα µέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι
έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου
14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Άρθρο 28
Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.)
είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
Άρθρο 29
Διοικητής του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
1. Ο Διοικητής του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.)
είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα, διαθέτει γνώσεις και πείρα σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και δηµόσιας διοίκησης και επιλέγεται και
διορίζεται, κατόπιν εφαρµογής των άρθρων 20 έως 23 του ν.
4735/2020 (Α’ 197) και ακρόασης κατά τη διαδικασία του άρθρου
49Α του Κανονισµού της Βουλής.
2. Η θέση του Διοικητή του Ν.Α.Τ. είναι πλήρους απασχόλησης
και οι αρµοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:
α) Προεδρεύει στο Δ.Σ., καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
β) Ασκεί τη διοίκηση του Ν.Α.Τ., αποφασίζει για τα ζητήµατα
διοικητικής οργάνωσης και οικονοµικής διαχείρισής του, διασφαλίζει και φέρει την ευθύνη για την αποτελεσµατική και εύρυθµη
λειτουργία του Ν.Α.Τ. και την επίτευξη του σκοπού του.
γ) Μεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει το
Ν.Α.Τ..
δ) Εκπροσωπεί το Ν.Α.Τ. δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του δύναται να αναθέτει την αρµοδιότητα εξώδικης εκπροσώπησης του Ν.Α.Τ. σε µέλος του Δ.Σ. ή σε προϊστάµενο Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Ν.Α.Τ. ή σε δικηγόρο.
ε) Αναθέτει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε τρίτους,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας, την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και
την παροχή υπηρεσιών για την αντιµετώπιση θεµάτων του Ν.Α.Τ.,
µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ..
στ) Υπογράφει, µετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συµβάσεις
που συνάπτει το Ν.Α.Τ., καθώς και κάθε άλλου περιεχοµένου έγ-
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γραφα.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ..
3. Ο Διοικητής δύναται, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει στους
Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του Ν.Α.Τ. αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν «µε εντολή Διοικητή».
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η σχέση εργασίας του Διοικητή του Ν.Α.Τ. µπορεί να ορίζεται ως σχέση µερικής απασχόλησης, τηρουµένου του άρθρου
70 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο Πρόεδρος του
Ν.Α.Τ., που ορίστηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του
ν. 4735/2020 (Α’ 197), συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ως
Διοικητής του Ν.Α.Τ. µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παρ. 1.
Άρθρο 30
Διοικητικό Συµβούλιο του Ναυτικού
Αποµαχικού Ταµείου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (Ν.Α.Τ.) συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον Διοικητή και
δέκα (10) µέλη.
Ως µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν
τις ίδιες ιδιότητες:
α) Ένας (1) ειδικός επιστήµονας, εξειδικευµένος σε θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης ή δηµόσιας διοίκησης.
β) Ένας (1) αιρετός εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο Ν.Α.Τ..
γ) Τέσσερις (4) εφοπλιστές, ήτοι τρείς (3) εκπρόσωποι των
πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητας άνω των
τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος συγχρόνως και των αντίστοιχων πλοίων ολικής χωρητικότητας µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, και ένας (1)
εκπρόσωπος των επιβατηγών πλοίων.
δ) Τέσσερις (4) ναυτικοί, ήτοι τρεις (3) εν ενεργεία, δύο (2) εκ
των αξιωµατικών και ένας (1) εκ των κατωτέρων πληρωµάτων,
και ένας (1) συνταξιούχος.
2. Το µέλος της περ. α) της παρ. 1 επιλέγεται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το µέλος της περ. β) της
παρ. 1 προτείνεται από συνέλευση των εργαζοµένων, η οποία
συγκαλείται από τον σύλλογο των εργαζοµένων στο Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον οι
µισοί από το σύνολο των εργαζοµένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφορία
είναι µυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Τα µέλη των περ. γ) και δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τριπλάσιο
αριθµό εφοπλιστών και ναυτικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων,
του Ν.Α.Τ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικείες και κατά την
κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µάλλον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. Τα µέλη της περ. γ) της
παρ. 1, τα οποία προτείνονται από την οργάνωση των εφοπλιστών για την επιλογή του µέλους το οποίο εκπροσωπεί συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητας
µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, υποδεικνύονται κατόπιν συνεννόησης µε την, κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µάλλον αντιπροσωπευτική των πλοίων
της εν λόγω κατηγορίας οργάνωση.
Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των µελών των περ. β), γ)
και δ) της παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήµατος από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα µέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς αυτή.
3. Δεν δύναται να οριστεί ή να αποτελεί µέλος του Δ.Σ.:
α) Αυτός που δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο)
έτος της ηλικίας του.
β) Αυτός στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυµα διορισµού
ή λόγος έκπτωσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
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(ν. 3528/2007, Α’ 26).
γ) Αυτός που δεν έχει ή έχει απωλέσει οριστικώς την ιδιότητα
υπό την οποία διορίστηκε.
δ) Ο ναυτικός που δεν έχει πενταετή υπηρεσία σε πλοίο.
Για τους ανωτέρω λόγους τα µέλη του Δ.Σ. κηρύσσονται έκπτωτα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί µόνιµος υπάλληλος του
Ν.Α.Τ., που ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 6 µετά από πρόταση
του Διοικητή του Ν.Α.Τ..
5. Τα µέλη του Δ.Σ. ορίζονται για τετραετή θητεία, η οποία δύναται να παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου Δ.Σ., όχι όµως πέραν
του εξαµήνου από τη λήξη της θητείας τους.
6. Τα µέλη του Δ.Σ. που ορίζονται προς αντικατάσταση µελών
που απεβίωσαν, εξέπεσαν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν,
ορίζονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των µελών που αντικαθιστούν.
7. Αν µέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε παράβαση των καθηκόντων
του, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων αυτών µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Ως παράβαση θεωρείται και η
χωρίς σοβαρό λόγο µη προσέλευση σε τέσσερις (4) συνεχόµενες
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
8. Αντικείµενο συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι µόνο θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται
να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη, αν στη συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη
και συµφωνούν για τη συζήτησή τους ή αν τα παριστάµενα στη
συνεδρίαση µέλη αναγνωρίζουν ότι πρόκειται περί επείγουσας
ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους.
9. Αν µέλος του Δ.Σ. αποβιώσει, εκπέσει, παραιτηθεί ή απωλέσει
την ιδιότητα µε την οποία ορίστηκε, το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως
µε τα υπόλοιπα µέλη, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο, τηρουµένων των διατάξεων περί απαρτίας.
10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το
Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή τους.
11. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ν.Α.Τ.,
κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3)
φορές τον µήνα και ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, και
έκτακτα, κατά την κρίση του Διοικητή ή µετά από έγγραφη αίτηση
δύο (2) τουλάχιστον µελών του. Για την απαρτία και τη νόµιµη σύνθεση του Δ.Σ. εφαρµόζεται το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
12. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως εκτός της έδρας του, αν στη
συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή
οι αναπληρωτές τους και συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης.
13. Για τις αρµοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του
Δ.Σ του Ν.Α.Τ., καθώς και για τους όρους εκτέλεσης των καθηκόντων του Διοικητή και όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και Τµηµάτων του Ν.Α.Τ., εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος και για τα µη ρυθµιζόµενα µε τον παρόντα
θέµατα εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας περί του Ν.Α.Τ..
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι πάσης φύσεως
αποδοχές, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης του Διοικητή του Ν.Α.Τ..
Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση
των µελών του Δ.Σ.. Αν ως Διοικητής ή µέλος του Δ.Σ. οριστεί
υπάλληλος που υπηρετεί σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), εφαρµόζεται για την έκδοση των κοινών
υπουργικών αποφάσεων του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του
παρόντος η παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.
15. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 14 εξακολουθούν για τα θέµατα αυτά να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Δ.Σ. του
Ν.Α.Τ..
β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, τα µέλη του Δ.Σ.
των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 συνεχίζουν τη θητεία τους µέχρι
τη λήξη της. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ορίζεται µε απόφαση
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του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το µέλος
της περ. α) της παρ. 1.
16. Το άρθρο 5Α του κ.ν. 792/1978 (Α’ 110), περί του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του
κ.ν. 792/1978, περί του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., καταργούνται.
Άρθρο 31
Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συµµετοχής
στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 88 του κ.ν. 792/1978
(Α’ 110),
περί των εξασφαλιστικών µέτρων είσπραξης των πόρων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), η οποία προστέθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 1850/1980 (Α’ 225), προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 7 του άρθρου 88 διαµορφώνεται ως
εξής:
«7. Το υπό των Δηµοσίων Ταµείων παρακρατούµενον εκάστοτε
ποσοστόν εκ της εισπράξεως από τους υποχρέους των εις αυτά
βεβαιουµένων απαιτήσεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου εκ
ναυτολογίων και καταστάσεων συµβεβληµένων πλοίων, βαρύνει
τούτους, βεβαιούται δε και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του
Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων. Δεν βαρύνουν τους
υπόχρεους για πάσης φύσεως καταβολές προς
το Ναυτικό
Αποµαχικό Ταµείο και δεν αναζητούνται ποσοστά συµµετοχής
στη δαπάνη που έχουν παρακρατηθεί, σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
1016784/1299-25/0016/ 7.2.1997 (Β’ 120) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, από την εξόφληση µισθών και κάθε άλλης αποζηµίωσης, όπως και αποδιδόµενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για
απόσβεση δανείων µισθωτών.»
2. Οι καταβολές προς κάλυψη παρακρατηθέντων ποσοστών
συµµετοχής που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.
Άρθρο 32
Συνέχιση λειτουργίας Διοικουσών Επιτροπών του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.),
Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών
(Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4387/2016
1.Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της λειτουργίας των Διοικουσών Επιτροπών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.) και των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών
(Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), τροποποιείται, ώστε αυτές να συνεχίσουν να λειτουργούν, όχι µόνο έως τη σύσταση, αλλά και έως
τη συγκρότηση των διοικητικών επιτροπών στον e-ΕΦΚΑ, και η
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 52 διαµορφώνεται ως εξής:
«β. Μέχρι τη σύσταση και τη συγκρότηση των επιτροπών της
περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., µόνο όσον αφορά
στην εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας, οι
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και του
Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα αρµόδια όργανα του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως
ισχύει. Τα ως άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του
Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµοζόµενες αναλόγως. Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρµοδιότητας των λοιπών εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών,
στους οποίους προβλέπεται µέχρι την ως άνω ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών, αυτές εξετάζονται µέχρι τη
σύσταση των εν λόγω επιτροπών, από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..»
2. Η ισχύς της παρ. 1 εκκινεί από τη δηµοσίευση της υπ’ αρ.
11641/8.2.2022 (Β’ 622) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Άρθρο 33
Στελέχωση Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης,
Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) - Τροποποίηση παρ. 3 και 9
και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 80 ν. 4826/2021
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021
(Α’ 160),
περί των προϋποθέσεων της επιλογής και της διαδικασίας διορισµού του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ώστε να
προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης του επικεφαλής
της Μ.Ε.Κ.Υ. και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), µε την επιφύλαξη της εφαρµογής
της διαδικασίας που προβλέπεται για τις αποσπάσεις υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, β) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η πρόβλεψη ότι το κώλυµα που προβλέπεται στο πρόσωπο του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., περί µη εκπροσώπησης από εκείνον ή
συµµετοχής του σε επαγγελµατικές οργανώσεις ή οργανώσεις
εργοδοτών ή εργαζοµένων, επεκτείνεται και στην περίπτωση που
η θέση του επικεφαλής καλύπτεται µε απόσπαση ή µε τοποθέτηση υπαλλήλων και λειτουργών του δηµοσίου τοµέα, και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Ως επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. διορίζεται, µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρόσωπο µε
διεθνώς αναγνωρισµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία
στα αντικείµενα που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου.
Στη θέση του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η απόσπαση
ή η τοποθέτηση, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπαλλήλων και λειτουργών του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου
14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ανεξάρτητα από τη σχέση µε
την οποία υπηρετούν σε αυτόν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του
άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), περί της διαφύλαξης στελέχωσης Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, και της παρ. 1 του άρθρου 177 του
ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της εφαρµογής του άρθρου 35 του ν.
4873/2021 και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθµού.
Δεν επιτρέπεται να οριστεί ως επικεφαλής πρόσωπο που έναν
(1) χρόνο πριν από τον διορισµό, την απόσπαση ή την τοποθέτησή του ήταν ή εξακολουθεί να είναι εκπρόσωπος ή ανώτερο
στέλεχος επαγγελµατικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζοµένων.
Η θητεία του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. είναι τετραετής και δύναται να ανανεώνεται άπαξ για ισόχρονο διάστηµα.
Ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. απολαµβάνει πλήρη επιστηµονική
ανεξαρτησία κατά την άσκηση των συµβουλευτικών και γνωµοδοτικών του καθηκόντων.
Η αντικατάσταση του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., πριν από τη
λήξη της θητείας του, είναι δυνατή, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για λόγο
αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και εάν
συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους λόγους που προβλέπονται
στα άρθρα 68 έως και 76 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).»
2. Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 80 του
ν.
4826/2021 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Κατά τον χρόνο θητείας υπαλλήλων και λειτουργών του
δηµοσίου τοµέα στη θέση του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. διατηρείται το καθεστώς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, το οποίο απορρέει
από την οργανική τους θέση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό. Ο χρόνος της θητείας
των υπαλλήλων ή λειτουργών στη θέση αυτή λαµβάνεται υπόψη
ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε θέµα που
αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και υπηρεσιακή εξέλιξη
στον φορέα, όπου ανήκουν οργανικά. Ο χρόνος της θητείας τους
στη θέση του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης για τη συµµετοχή τους σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης. Σε
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περίπτωση αποχώρησής τους από τη θέση του επικεφαλής της
Μ.Ε.Κ.Υ., επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν
από την απόσπαση ή την τοποθέτησή τους.»
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, περί των αποδοχών που λαµβάνουν ο επικεφαλής και οι ειδικοί εµπειρογνώµονες της Μ.Ε.Κ.Υ., προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 9
διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Ο επικεφαλής και οι Ειδικοί Εµπειρογνώµονες της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Κοινωνικών Υποθέσεων λαµβάνουν τις
αποδοχές, που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017
(Α’ 110). Το προσωπικό που αποσπάται στη Μ.Ε.Κ.Υ., µπορεί να
επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για τους Ειδικούς Εµπειρογνώµονες της
Μ.Ε.Κ.Υ., εφόσον πληροί τα προσόντα πρόσληψης ως Ειδικός
Εµπειρογνώµων. Εάν ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. είναι υπάλληλος
ή λειτουργός του δηµοσίου τοµέα, µπορεί να επιλέξει τη διενέργεια της καταβολής των αποδοχών του είτε από την υπηρεσία
προέλευσής του είτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.»
4. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν. 4826/2021.
Άρθρο 34
Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού
προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού
πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’
76) και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθµ.
12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’
868), για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση
και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και οι συµβάσεις που
συνήφθησαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.
4837/2021 (Α’ 178), δύνανται να παραταθούν, από τη λήξη τους,
έως την 30ή.09.2022. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
2. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
που συνάπτονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και της υπουργικής απόφασης της
παρ. 1, δεν δύνανται να έχουν ηµεροµηνία λήξης µετά την
30ή.09.2022.
Άρθρο 35
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη
διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της νόσησης
από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.3.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.
Άρθρο 36
Εκκαθάριση της «Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) Τροποποίηση περ. β’ παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013
1. Η περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α’ 88)
τροποποιείται, προκειµένου η λήξη της εκκαθάρισης της ΟΧΑΕ
Α.Ε. να παραταθεί µέχρι τις 31.12.2022, και η περ. β’ διαµορφώνεται ως εξής:
«β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη
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της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µέχρι
την 31η.12.2022.»
2. Η παρ. 1 ισχύει αναδροµικά από την 1η.1.2022.
Άρθρο 37
Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στην εποχιακή εργασία για το έτος 2021
Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
(Α’91), περί των προϋποθέσεων επιδότησης της ανεργίας, ειδικά
για το έτος 2021, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται
σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υποκαταστήµατα ή παραρτήµατα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών,
λειτουργούν κατά το ηµερολογιακό έτος για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο (2) και µικρότερο από εννέα (9) µήνες, κατά το
υπόλοιπο δε χρονικό διάστηµα του ηµερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το είκοσι επτά τοις εκατό
(27%) του µέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν
κατά την περίοδο αιχµής της δραστηριότητάς τους.
Άρθρο 38
Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
1. Συνιστώνται Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι Ε.ΜΟ.Δ.Ε. υπάγονται διοικητικά στους κατά
τόπους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος και
επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος και
έχουν ως αποστολή: α. τη συνδροµή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, β. την
υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης,
µέσω εξειδικευµένων πεζοπόρων και αεροµεταφερόµενων τµηµάτων και χρήσης ειδικών µηχανοκίνητων µέσων και µηχανηµάτων έργου και γ. τη συνδροµή στην αντιµετώπιση των συνεπειών
από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.
2. Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)
διαρθρώνονται ως εξής:
α. 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) µε
έδρα την Ελευσίνα Αττικής.
β. 2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) µε
έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) µε
έδρα τη Λαµία.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) µε
έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)
µε έδρα την Πάτρα.
3. Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξάνονται οι οργανικές θέσεις,
κατά κατηγορία, βαθµό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαµβάνουν πεντακόσιες (500) νέες,
επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού,
και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστηµονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε γνωστικό αντικείµενο
Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισµένου από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ.
4. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαµβάνονται µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7)
ετών, στην οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες, µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια), οι

οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Κριτήρια µοριοδότησης πρόσληψης αποτελούν, ιδίως, α) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωµατικών ή σε Ειδικές
Δυνάµεις των Ενόπλων Δυνάµεων ή στην Προεδρική Φρουρά, β)
η κατοχή πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα ή πτυχίου Σχολής
Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάµεων, γ) ο αριθµός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, δ)
τα έτη εθελοντισµού στο Πυροσβεστικό Σώµα, ε) η κατοχή πτυχίου των πανεπιστηµιακών τµηµάτων Δασολογίας ή Δασοπονίας,
στ) η προϋπηρεσία ως δασεργάτης και ζ) η κατοχή επαγγελµατικής άδειας οδήγησης.
5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να µην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεµβρίου
του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε γνωστικό αντικείµενο Δασολογίας ή
Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισµένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ ή κατόχου αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει
να µην έχουν υπερβεί το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας
τους. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ηµεροµηνία γέννησης λαµβάνεται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης. Επιπλέον κριτήρια µοριοδότησης, ο αριθµός των µορίων ανά
κριτήριο, τα λοιπά απαιτούµενα προσόντα, ο τρόπος διαπίστωσής
τους, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις µονιµοποίησης,
η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, οι υγειονοµικές εξετάσεις
των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι
προσληφθέντες υποβάλλονται σε κατάλληλη εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
6. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθµολογικά κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους. Κατά το
χρονικό διάστηµα αυτό, αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους
προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών.
7. Μετά τη συµπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, µε αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη συµπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας µε γενικό χαρακτηρισµό τουλάχιστον «αποδεκτή»
– (Βαθµολογία στα επιµέρους βασικά προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συµβούλιο Πυροσβεστικού Σώµατος, να µονιµοποιηθούν, καταλαµβάνοντας µόνιµες οργανικές
θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν, οι µεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, θέσεις «Πυρονόµων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστηµονικού
προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και κατόπιν ευδόκιµης αποφοίτησής τους, τους
απονέµεται ο βαθµός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.
Οι αρνητικές αποφάσεις του Κατώτερου Συµβουλίου Πυροσβεστικού Σώµατος αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον
του Ανώτερου Συµβουλίου Πυροσβεστικού Σώµατος εντός δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση. Η διαδικασία εισαγωγής στη
Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, το πρόγραµµα σπουδών, η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη,
ο χρόνος φοίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
8. Για τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων εφαρµόζονται
αναλογικά οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το
µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων απολύονται από την Υπηρεσία και στις κάτωθι περιπτώσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

α. Μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.
β. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει ένα
(1) έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.
γ. Με τη λήξη της επταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν
αίτηση ένταξής τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν
κρίνονται ικανοί προς τούτο.
δ. Για λόγους υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό.
9. Το µισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εµπίπτει στην κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν.
4472/2017 (Α’ 74). Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων λαµβάνουν και το µηνιαίο επίδοµα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό
στοιχεία 8002/1/520-γ’/15.3.2018 (Β’ 1021) κοινής απόφασης των
Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
10. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύναται να τίθενται
σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και στην κατάσταση µόνιµης
διαθεσιµότητας, εξελισσόµενοι µισθολογικά µέχρι την εξάντληση
της οικείας µισθολογικής κλίµακας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό. Για την ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τις άδειες, καθώς και για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό.
11. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος,
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη στολή και τα µέσα ατοµικής προστασίας που φέρουν οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο χρόνος εργασίας
τους και ο εφοδιασµός τους µε ειδικό δελτίο ταυτότητας, καθώς
και κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) καθορίζονται
τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότηση των υποψηφίων, τα απαιτούµενα ανά θέση πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και
ασυµβίβαστα, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
των υποψηφίων προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι θέσεις
των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του άρθρου 3, για τις οποίες υποψήφιοι δύνανται να είναι: α) δηµόσιοι
υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν.
4270/2014 (Α’ 143), και ιδιώτες ή β) αποκλειστικά δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του ως άνω οριζόµενου δηµοσίου τοµέα. Στη δεύτερη ως άνω περίπτωση, η
απαιτούµενη στην περ. γ) της παρ. 3 και στην περ. γ) της παρ. 4
του άρθρου 3 επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις ευθύνης διαµορφώνεται σε πέντε (5) και τρία (3) έτη, αντίστοιχα.
2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές των
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής αµοιβής θέσης εργασίας πλέον του βασικού
µισθού και των επιδοµάτων τους, οι οποίες δεν υπάγονται στην
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται αµοιβή απόδοσης, η οποία
συνδέεται µε συγκεκριµένη στοχοθεσία και υπολογίζεται επί των
συνολικών αποδοχών του πρώτου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση,
οι συνολικές αποδοχές δεν υπερβαίνουν το όριο της περ. α) της
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένης
ειδικής αµοιβής θέσης εργασίας πλέον του βασικού µισθού και
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των επιδοµάτων τους, οι οποίες υπάγονται στο όριο της παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η µεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας του άρθρου
4, οι συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο
ειδικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του e-Ε.Φ.Κ.Α., τακτικές ή
πρόσθετες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο της περ. α) της
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 και δεν υπολείπονται του
ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση της
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, οι αποδοχές του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι
οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α. (εφεξής η Εταιρεία) του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 4 του άρθρου 10, ή όµοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των υποκαταστηµάτων, παραρτηµάτων ή άλλων µορφών
δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας, οι αρµοδιότητές
τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους και η κατάργηση ή συγχώνευσή τους.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικών
Ερευνών, στον οποίο ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας
της Μονάδας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της, ορίζονται τα
πρότυπα ερευνών και ελέγχων, οι διαδικασίες και οι µεθοδολογίες
σχεδιασµού, διεξαγωγής και σύνταξης των πορισµάτων ελέγχου,
καταρτίζεται σύστηµα αξιολόγησης των καταγγελιών και αιτηµάτων που λαµβάνονται στη βάση της αξιολόγησης κινδύνων και ορίζονται όλα τα λοιπά θέµατα για τον τρόπο άσκησης των
αρµοδιοτήτων της.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 18, οι οποίες υπάγονται στο όριο της παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθορίζεται η διαδικασία µετακίνησης του προσωπικού του eΕ.Φ.Κ.Α., τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση
µετακίνησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου 19.
10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών ρυθµίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κάλυψης των εισφορών της παρ. 1 του
άρθρου 20 προς τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς,
πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 20 ως προς τους οργανισµούς αυτούς.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών της παρ. 1 του άρθρου 20 προς
τον e-Ε.Φ.Κ.Α, οι τεχνικές λεπτοµέρειες υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ή λοιπών δηλώσεων για τις εισφορές της παρ. 1 του άρθρου 20, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 20 από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 27
εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις της παρ. 11
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 174).
2. Διαδικασίες ανάθεσης για δηµόσιες συµβάσεις αγαθών και
υπηρεσιών οι οποίες έχουν εκκινήσει κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος στο πλαίσιο του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
για τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική
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Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. β) της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, δύνανται να µαταιώνονται ως προς το τµήµα που
αφορά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.), µετά από αίτηµα αυτού στην Ε.Κ.Α.Α., εφόσον δεν
έχει συναφθεί συµφωνία - πλαίσιο πριν από την υποβολή του αιτήµατος.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις αρµοδιότητας του Τµήµατος Εσωτερικών Υποθέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών
µεταφέρονται σε αυτήν και αξιολογούνται κατά τον Κανονισµό
Λειτουργίας της.
Άρθρο 41
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) οι περ. ια’, ιβ’ και ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.
4387/2016 (Α’ 85), περί των αρµοδιοτήτων του Διοικητικού Συµβουλίου να αποφασίζει για τη συµµετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, να µεριµνά για την τήρηση του µητρώου
ασφαλισµένων, εργοδοτών και συνταξιούχων και να εγκρίνει τη
διάθεση χρηµατικών ποσών από τα έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεµινάρια που εξυπηρετούν
υπηρεσιακές ανάγκες και για φιλοξενία ξένων αποστολών,
β) το άρθρο 8 του ν. 2042/1992 (Α’ 75), περί της ανάθεσης εργασιών ασφαλιστικών οργανισµών,
γ) οι περ. β’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007
(Α’ 151), περί των αναθέσεων έργων και εργασιών αξιοποίησης
ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η έγκριση του Υπουργού από την περ. δ’ της ανωτέρω παραγράφου
του ίδιου άρθρου,
δ) το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί της δυνατότητας παραχώρησης ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δηµόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονοµίας,
ε) το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 37 του
ν.
4554/2018 (Α’ 130), περί της δυνατότητας βραχυχρόνιας παραχώρησης ακινήτων που ανήκουν σε φορείς που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για πολιτιστικές ή αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες συµβατές µε το χαρακτήρα των
ακινήτων αυτών.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): H εξουσιοδότηση
παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 22.04’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Αθήνα,..............................2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

