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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης): Θα ζπδεηεζεί, ινηπόλ, ε κε αξηζκό 

2170/4-10-2018 εξώηεζε ηνπ θύθινπ αλαθνξώλ-εξσηήζεσλ ηνπ Βνπιεπηή Α΄ 

Θεζζαινλίθεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδνο θ. Γηάλλε Γειή πξνο ηελ 

Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε ζέκα: 

«Μεηαζηέγαζε ηνπ Γ΄ Τνπηθνύ Υπνθαηαζηήκαηνο ΔΦΚΑ Μηζζσηώλ (η. ΙΚΑ Νεάπνιεο 

Θεζζαινλίθεο)».  

Θα απαληήζεη ν θ. Πεηξόπνπινο. 

Οξίζηε, θύξηε Γειή, έρεηε ηνλ ιόγν. 

ΗΩΑΛΛΖ ΓΔΙΖ: Δπραξηζηώ, θύξηε Πξόεδξε. 

Κύξηε Υπνπξγέ, είλαη ε πνιινζηή θνξά πνπ θαηαζέηνπκε απηήλ ηελ εξώηεζε. Γελ 

μέξνπκε πνύ κπνξεί λα νθείιεηαη απηή ε αδηαθνξία από ηε κεξηά ηεο Κπβέξλεζεο λα 

απαληήζεηε ζε έλα δήηεκα πνπ εκείο ην ζεσξνύκε εμαηξεηηθά ζνβαξό.  

Η πξώηε θνξά πνπ ζίμακε ην δήηεκα κε αλαθνξά ήηαλ ην 2016. Δπαλήιζακε ηελ 

πεξαζκέλε άλνημε, ην θζηλόπσξν έγηλε ε ηξίηε θαηάζεζε απιήο γξαπηήο εξώηεζεο 

θαη ηώξα γίλεηαη ε επίθαηξε εξώηεζε. Διπίδνπκε ζήκεξα λα βγεη θάηη ζεηηθό από ηε 

δηαδηθαζία. «Κάιιην αξγά παξά πνηέ», πνπ ιέεη θαη ν ιαόο. 

Η εξώηεζε ινηπόλ, αθνξά ην δήηεκα ηεο αθαηαιιειόηεηαο θαη, ζα έιεγα, θαη ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο ηνπ ηξίηνπ θηεξίνπ ηνπ ΔΦΚΑ κηζζσηώλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ νδό 

Λαγθαδά, ζηνλ θεληξηθό απηό δξόκν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Τν ΔΦΚΑ, ην ηέσο ΙΚΑ Νεάπνιεο δειαδή, ζηεγάδεηαη εθεί από ην 1992 θαη από ηελ 

αξρή, από ηόηε πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ, θαλέξσζε ηα κεγάια πξνβιήκαηά 

ηνπ θαη ηελ αθαηαιιειόηεηά ηνπ.  

Αλαθέξσ νξηζκέλα πξάγκαηα, γηα λα γίλεη θαηαλνεηό θαη ζε εζάο ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

Καηαξράο, ν ρώξνο ππνδνρήο. Δίλαη έλα θηήξην, ην νπνίν ηπραίλεη λα ην γλσξίδσ. Τν 

έρσ επηζθεθζεί αξθεηέο θνξέο. Ο ρώξνο ππνδνρήο, ινηπόλ, είλαη αζθπθηηθά κηθξόο 

γηα λα εμππεξεηήζεη όινλ ηνλ θόζκν πνπ πξνζέξρεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην. 

Πξόζβαζε ησλ ΑκΔΑ δελ κπνξεί λα ππάξμεη, θύξηε Υπνπξγέ, ζην ζπγθεθξηκέλν 



θηήξην πνπ βξίζθεηαη, όπσο είπα, ζε θεληξηθό δξόκν ηεο Θεζζαινλίθεο. Αλ 

πξνζζέζνπκε δε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ ππάξρνπλ εθεί, ζα έιεγα όηη είλαη 

ηξαγηθέο. Υπάξρνπλ κνλάρα δύν ηνπαιέηεο γηα πελήληα εξγαδόκελνπο θαη γηα 

ηεηξαθόζηνπο ηνπιάρηζηνλ επηζθέπηεο-αζθαιηζκέλνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζ’ απηό. 

Όπσο θαηαιαβαίλεηε, λνκίδνπκε όηη δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία καο 

ηέηνηαο ππεξεζίαο ζ’ έλα ηέηνην θηήξην, γη’ απηό θαη ζαο ξσηάκε ηη ζα θάλεηε, ζε πνηα 

άκεζα κέηξα ζα πξνβείηε, έηζη ώζηε λα κεηαζηεγαζηεί επηηέινπο ην Γ΄ ΔΦΚΑ 

Θεζζαινλίθεο ζ’ έλα θαηάιιειν θηήξην. 

Δπραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης):Κύξηε Πεηξόπνπιε, έρεηε ηνλ ιόγν. 

ΑΛΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ (Τυσποσργός Δργασίας, Θοινωνικής 

Ασυάλισης και Θοινωνικής Αλληλεγγύης): Δπραξηζηώ, θύξηε Πξόεδξε. 

Κύξηε Γειή, δελ ζα επηρεηξήζσ λα ζαο αληηθξνύζσ, δηόηη, όπσο είπαηε θη εζείο, είλαη 

έλα θηήξην από ην 1992 κηζζσκέλν, πξάγκαηη αθαηάιιειν. Θα ζαο πσ όηη γηα πξώηε 

θνξά δεηάηε λα απαληήζσ ζε επίθαηξε εξώηεζε γη’ απηό ην ζέκα. Θέισ λα γίλεη 

ζαθέο απηό. Γελ εθιήζελ άιιε θνξά λα απαληήζσ ζε επίθαηξε εξώηεζε. Δίραηε 

ζηείιεη επηζηνιέο -απηό ην είδα κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο επίθαηξεο εξώηεζήο ζαο- νη 

νπνίεο είραλ δηαβηβαζηεί ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα λα εξεπλήζνπλ ην ζέκα θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα εμεύξεζεο κηαο ζσζηήο ιύζεο ζην πξόβιεκα πνπ 

ζσζηά αλαπηύμαηε ζηελ εξώηεζή ζαο. Έηζη είλαη. Η πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη είλαη 

λα πξνθεξπρζνύλ δηαγσληζκνί, νη νπνίνη θαη θέηνο θεξύρζεθαλ άγνλνη επεηδή 

θξίζεθε όηη ην ηίκεκα ήηαλ κηθξό. Η εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη λα γίλεη 

δηαγσληζκόο κε αθεηεξία πςειόηεξν ηίκεκα, κήπσο βξεζεί άιιν θηήξην.  

Η πξαθηηθή ιύζε πνπ δίλνπκε είλαη λα κελ δέρεηαη θνηλό απηή ε ππεξεζία. Θα ηε 

κεηαηξέςνπκε ζε ππεξεζία ππνζηήξημεο κέρξη λα βξνύκε νξηζηηθή ιύζε, δειαδή δελ 

ζα εμππεξεηνύληαη εθεί αζθαιηζκέλνη, αιιά ζα εμππεξεηνύληαη από όκνξεο πεξηνρέο. 

Μεηαθέξνπκε ιόγσ ηεο λέαο δνκήο ηνπ ΔΦΚΑ ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θνηλνύ ζε 

άιια όκνξα ζεκεία θαη εθεί ζα ππάξρεη ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία κε ηξηάληα έμη 

ππαιιήινπο. Δπνκέλσο, δελ ζα ππάξμνπλ απηά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ ιόγσ θαη ηεο ζπζζώξεπζεο πνιιώλ αλζξώπσλ ζηνλ ρώξν.  

Πάιη δελ είλαη ιύζε απηή. Γελ είλαη απηή ε νξηζηηθή ιύζε γηα εκάο. 

Πξνζαλαηνιηδόκαζηε ζην λα βξνύκε έλα άιιν θηήξην θαη από άιινλ θνξέα, λα 

δώζνπκε κηα ιύζε πην αμηνπξεπή θαη γη’ απηνύο πνπ ζα κείλνπλ πίζσ. Γελ ζα ππάξρεη 

ην πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα κε ηελ εθδνρή λέαο ιεηηνπξγίαο πνπ 

βξίζθνπκε, δηόηη δελ ζα έρνπκε ηα ησξηλά πξνβιήκαηα.  

Γελ αδηαθνξνύκε γηα ην ζέκα θαη δελ ζα δηαθσλήζσ καδί ζαο όηη πξέπεη λα βξεζεί 

ακέζσο ιύζε. Δπηρεηξήζακε, όκσο, όιν απηό ην δηάζηεκα λα βξνύκε ιύζε. Δίδακε 

θαη ηα θηήξηα ζρνιώλ ΟΑΔΓ, ώζηε λα βξνύκε εθεί ρώξνπο. Τα επηζθεθηήθακε ηξεηο 

θνξέο θαη κε ηερληθνύο ηνπ Οξγαληζκνύ καο θαη κε ηνπο ηερληθνύο ηνπ ΟΑΔΓ θαη κε 

ηε δηνηθήηξηα, ηελ θπξία Καξακεζίλε, πξνθεηκέλνπ λα βξνύκε θάπνηνπο ρώξνπο πνπ 

είλαη ζηνλ ΟΑΔΓ θαη λα ηνπο κεηαηξέςνπκε ζε ρώξνπο εμππεξέηεζεο ησλ 



αζθαιηζκέλσλ, δπζηπρώο όκσο νύηε εθεί είλαη θαηάιιεινη νη ρώξνη. Θα ήηαλ κηα 

θαιή ιύζε απηή θαη ππάξρνπλ ρώξνη, αιιά δελ είλαη θαηάιιεινη γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό. 

Τν λα κεηαθνκίζνπκε, δειαδή, γηα ιίγν θαη κεηά λα έρνπκε πάιη πξόβιεκα, δελ είλαη 

ιύζε.  

Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν θαηεπζπλόκαζηε ζε κηα πην νξηζηηθή ιύζε, λα βξνύκε άιιν θηήξην 

αλ πξνθύςεη πάιη άγνλνο δηαγσληζκόο. Δπεηδή πεξλάεη ν θαηξόο κε ηνπο 

δηαγσληζκνύο, ζα πξνζπαζήζνπκε πην γξήγνξα λα βξνύκε πξαθηηθέο ιύζεηο, όπσο 

απηή πνπ ζαο είπα. Δίλαη δήηεκα άκεζεο ιύζεο ην ζέκα ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ππνζηεξηθηηθή κνλάδα θαη λα κε γίλεηαη εμππεξέηεζε θνηλνύ. 

Σαο επραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ 

ηηκή λα αλαθνηλώζσ ζην Σώκα όηη ηε ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνύλ από ηα άλσ 

δπηηθά ζεσξεία, αθνύ ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ ηξόπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο, πελήληα ηξεηο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 

ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζπλνδνί ηνπο από ην 1ν Γεληθό Λύθεην Άλσ Ληνζίσλ. 

Η Βνπιή ζάο θαισζνξίδεη. 

(Φεηξνθξνηήκαηα απ’ όιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο) 

Κύξηε Γειή, έρεηε ηνλ ιόγν.  

ΗΩΑΛΛΖ ΓΔΙΖ: Δπραξηζηώ θαη πάιη, θύξηε Πξόεδξε.  

Απηό πνπ θξαηάσ, θύξηε Υπνπξγέ, από ηελ απάληεζή ζαο, είλαη νπζηαζηηθά ν 

ππνβηβαζκόο ηεο ππεξεζίαο, δειαδή πνλάεη θεθάιη, θόβεη θεθάιη. Απηό είπαηε κόιηο 

ηώξα. Δίπαηε όηη επεηδή αλαγλσξίδεηε θαη εζείο ηελ αθαηαιιειόηεηα θαη ηελ 

επηθηλδπλόηεηα ηνπ θηεξίνπ, γη’ απηό, ινηπόλ, δελ ζα πξνζέξρεηαη ην θνηλό. Ωζηόζν, 

νη εξγαδόκελνη ζα είλαη εθεί. Θα εξγάδνληαη ζε έλα αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν θηήξην. 

Γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ εδώ όηη ην ζπγθεθξηκέλν θηήξην έρεη θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηαηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΙΚΑ -ηελ νπνία θαληάδνκαη όηη 

γλσξίδεη ε Υπεξεζία ζαο-, ε νπνία ιέεη επί ιέμεη -έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε ην 2001-όηη 

ην θηήξην παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί νύηε ν ππνγξάθσλ, νύηε ν κεραληθόο ηνπ ηδηνθηήηε ηε ζηαηηθή επάξθεηα 

ηεο νηθνδνκήο. 

Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ην δήηεκα δελ ρσξάεη αλαβνιή. Απηό πνπ κόιηο είπαηε δελ 

λνκίδνπκε όηη απνηειεί ιύζε γηα ην δήηεκα. Λύζε είλαη ε άκεζε κεηεγθαηάζηαζε. 

Από όζν γλσξίδνπκε, έρεη πξνθεξπρζεί έλαο δηαγσληζκόο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αθηλήησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ΔΦΚΑ πνπ έρεη θαη αξθεηά αθίλεηα. Θπκίδσ όηη ιίγα ρξόληα 

πξηλ, έλα από απηά ηα αθίλεηα δόζεθε ζε πνιύ ρακειή ηηκή ζηελ Πξεζβεία ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, εδώ, ιίγν πην πέξα, ζηε Βαζηιίζζεο Σνθίαο. Υπάξρνπλ, ινηπόλ, 

αθίλεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ΔΦΚΑ –λαη, κηιάσ γηα ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000- ηα 

νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε έρεηε ηελ επζύλε γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα. 



Τν δήηεκα είλαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν θηήξην, όπσο ζαο είπα, έρεη ηόζα πνιιά 

πξνβιήκαηα. Καηαξράο, είλαη έλα θηήξην ην νπνίν έρεη ελνπνηεζεί θηεξηαθά θαη επεηδή 

ηπραίλεη λα ην γλσξίδσ, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν. Αθόκα θαη ν πίλαθαο ηεο 

ΓΔΗ πνπ ππάξρεη εθεί, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο, δελ κπνξεί λα 

ζεθώζεη όιν ην ζύλνιν ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί ε Υπεξεζία. 

Σε θάζε πεξίπησζε λνκίδνπκε όηη έρεηε ηελ επζύλε. Γελ δώζαηε κηα ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε. Τν αθήζαηε αόξηζηα: «Θα γίλεη» ,«ζα ην δνύκε», «ζα ην θξνληίζνπκε» 

θαη εκάο απηό καο αλεζπρεί. Γηαηί εάλ ν θόζκνο ν νπνίνο δελ ζα πεγαίλεη πηα ζην 

ΔΦΚΑ, ζε απηό ην Γ΄ ΔΦΚΑ Νεάπνιεο, ζα πήγαηλε ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη κε 

δεδνκέλν ηελ ππνζηειέρσζε απηώλ ησλ ππεξεζηώλ, ζα απμεζεί ν θόξηνο εξγαζίαο 

απηώλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα δερηεί ην θνηλό. 

Ννκίδνπκε όηη δελ απαληάηε νπζηαζηηθά ζηελ εξώηεζε θαη δελ δίλεηε ιύζε. 

Διπίδνπκε ζηε δεπηεξνινγία ζαο λα πείηε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης): Τνλ ιόγν έρεη ν θύξηνο Υπνπξγόο.  

ΑΛΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ (Τυσποσργός Δργασίας, Θοινωνικής 

Ασυάλισης και Θοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύξηε Γειή, ην λα κεηαθέξνπκε 

εξγαδόκελνπο από ηε Θεζζαινλίθε ζηε Βαζηιίζζεο Σνθίαο, ζηελ Αζήλα, δελ ην 

ελλνείηε νύηε εζείο, πξνθαλώο. 

ΥΡΖΣΟ ΘΑΣΩΣΖ: Έρεη θαη ζηε Θεζζαινλίθε πνιιά θηήξηα.  

ΗΩΑΛΛΖ ΓΔΙΖ: Δίπα έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο, θύξηε Υπνπξγέ.  

ΑΛΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ (Τυσποσργός Δργασίας, Θοινωνικής 

Ασυάλισης και Θοινωνικής Αλληλεγγύης):Πξνθαλώο δελ ην ελλνείηε. Δίλαη 

θαηαλνεηό. Τν θαηάιαβα. Γελ παξεμήγεζα απηό πνπ είπαηε. 

ΥΡΖΣΟ ΘΑΣΩΣΖ: Τν «Μαθεδνλία Παιιάο» δελ ην δώζαηε;  

ΑΛΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ (Τυσποσργός Δργασίας, Θοινωνικής 

Ασυάλισης και Θοινωνικής Αλληλεγγύης): Να ηνπο βάινπκε ζην «Μαθεδνλία 

Παιιάο» πάιη δελ ζα ήηαλ θάηη πνπ ελλνείηε, θαληάδνκαη. Γελ γίλεηαη. Άιιν είλαη 

εθεί.  

ΗΩΑΛΛΖ ΓΔΙΖ: Υπάξρνπλ πνιιά θηήξηα θαη ην γλσξίδεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης): Να αθνύζνπκε ηνλ θύξην Υπνπξγό. 

ΑΛΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ (Τυσποσργός Δργασίας, Θοινωνικής 

Ασυάλισης και Θοινωνικής Αλληλεγγύης):Δγώ εηιηθξηλά ζαο απαληώ από ηελ 

αξρή. Γελ ζα αληηπαξαηεζώ καδί ζαο γηα πξάγκαηα ηα νπνία μέξνπκε όηη είλαη έηζη 

όπσο ηα ιέηε. Γη’ απηά πνπ είλαη έηζη όπσο ηα ιέηε, δελ έρσ θακκία αληίξξεζε λα 

ζπλνκνινγήζσ ηηο δηαπηζηώζεηο ζαο. Όκσο, ζε απηά πνπ δελ ζηέθνπλ θαη δελ γίλεηαη 

λα παξαδερηώ, ζαο ιέσ όηη δελ είλαη έηζη. 



Πξώηα από όια, ζηελ πξσηνκηιία ζαο είπαηε γηα ηεηξαθόζηνπο ηνπιάρηζηνλ 

εκεξεζίσο πνπ πξνζέξρνληαη εθεί. Υπάξρνπλ δύν ηνπαιέηεο. Δίλαη πνιύο θόζκνο, 

ζπξξνή θόζκνπ. Σαο έδσζα ηε ιύζε: Γελ ζα είλαη πηα απηή ε ζπξξνή. Γελ ζα έρεη 

θόζκν πνπ πεγαίλεη, άξα κηα πξόρεηξε θαη πξνζσξηλή ιύζε βξίζθεηαη ζε απηό. Δίλαη 

απνηειεζκαηηθή, όκσο, σο πξνο ην ζθέινο ζην νπνίν εζείο εληνπίζαηε, δειαδή ηηο 

ώξεο ηνπ θόζκνπ. Γελ ζα ππάξμεη απηό.  

Γελ είλαη, όκσο, ε νξηζηηθή ιύζε. Δίλαη κηα άκεζε ξύζκηζε ελόο πξνβιήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ρξόλνο, δηόηη εθεί γύξσ δελ ππάξρνπλ ηδηόθηεηα ηνπ ΔΦΚΑ. 

Αλ ππήξραλ, ζα ην είρακε θάλεη. Κάλνπκε δηαγσληζκό κίζζσζεο. Γελ είλαη όηη 

ζέινπκε λα κηζζώλνπκε θηήξηα, αιιά γηα λα εμππεξεηεζεί ε πεξηνρή πξέπεη λα έρεη 

θηήξην ν ΔΦΚΑ. 

Σαο είπα όηη πξνζπαζήζακε λα βξνύκε θηήξην ηνπ ΟΑΔΓ, αιιά είλαη αθαηάιιειν. Αλ 

πεγαίλακε εθεί, ζα ιέγαηε εζείο ν ίδηνο όηη είλαη αθαηάιιειν. Καη πξάγκαηη 

δηαπηζηώζακε κε όινπο ηνπο ηερληθνύο όηη είλαη αθαηάιιειν θαη δελ πξννξίδεηαη 

ζσζηά γηα κηα ηέηνηα ρξήζε πνπ πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κε άιινλ ηξόπν. Κάλακε 

άγνλνπο δηαγσληζκνύο. Γελ είλαη ιύζε νύηε απηό. 

Θα πξνζπαζήζνπκε, ελώ δελ είλαη θάηη πνπ ζέινπκε ην λα μεθηλήζνπκε μαλά 

δηαγσληζκό κε κεγαιύηεξν ηίκεκα. Γελ είλαη απηό πνπ ζέινπκε. Πξνθεηκέλνπ, όκσο, 

λα απνθύγνπκε θαη απηό, ζα πξνζπαζήζνπκε έλα δεκόζην θηήξην άιινπ θνξέα. 

Δξεπλνύκε απηή ηε δπλαηόηεηα. Αλ βξνύκε έλαλ άιιν ρώξν άιινπ δεκόζηνπ θνξέα, 

ζα βξνύκε κηα ιύζε, αξθεί λα είλαη θαηάιιειν ην θηήξην θαη γη’ απηνύο. 

Μελ βάδνπκε όια ηα θηήξηα ηνπ ΔΦΚΑ. Γελ κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηελ Αζήλα νη 

ππεξεζίεο ηεο Θεζζαινλίθεο νύηε βεβαίσο λα πάλε ζε μελνδνρεία, ζην ESPERIA ή 

ζην «Μαθεδνλία Παιιάο», πνπ ιέεη θαη ν θίινο κνπ ν Φξήζηνο Καηζώηεο θαη δελ ην 

ελλνεί θπζηθά. 

Δπνκέλσο, λα μέξεηε ε πνιηηηθή πνπ εκείο έρνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ, 

γηα πξώηε θνξά κεηά από δεθαεηίεο, απνδεηθλύεη όηη καο ελδηαθέξεη ε αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Έρνπκε κεηώζεη πάξα πνιύ, δξαζηηθά ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαλ 

γηα κηζζώζεηο, κε ηεξάζηηα εμνηθνλόκεζε γηα ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα 

ηνλ ΔΦΚΑ θαη γηα ην ΔΤΔΑΔΠ θαη πξέπεη λα επαηλέζεηε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε. 

(Σην ζεκείν απηό ρηππάεη ην θνπδνύλη ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Υθππνπξγνύ) 

Γελ κπνξνύκε από ην 1992 πνπ ππάξρεη απηό ην πξόβιεκα λα βξνύκε άκεζε ιύζε. 

Γπζηπρώο, θαη ε δηάηαμε ησλ θηεξίσλ γηα ΔΟΠΥΥ θαη ΙΚΑ, πνπ ήηαλ παιηά ηνπ ΙΚΑ, 

δόζεθαλ κε έλαλ ηξόπν άλαξρν, απξνγξακκάηηζην, πξόρεηξν θαη δελ έγηλε ζσζηόο 

ζρεδηαζκόο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δνζεί θηήξηα ζηνλ ΔΟΠΥΥ πνπ κε άιινλ 

ζρεδηαζκό ζα κπνξνύζαλ αμηνπνηεζνύλ θαιύηεξα από ηνλ ΔΦΚΑ θαη από ηνλ ΔΟΠΥΥ. 

Τη λα θάλνπκε ηώξα; Γελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα άκεζα. Τα 

αιιάδνπκε, όκσο, κε έλαλ άιιν δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Λικήτας Θακλαμάνης): Δπραξηζηνύκε, θύξηε Υπνπξγέ. 


