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ΘΔΚΑ: Σελειυμό δεν έσοςν ηα πποβλήμαηα πος πποκαλεί η καθςζηέπηζη
πποζαπμογήρ ηος αζθαλιζηικού ζςζηήμαηορ ζηο ενιαίο πλαίζιο ηος ΕΦΚΑ.
Μεηαξύ άλλυν πλήηηονηαι και οι νέοι αγπόηερ.
Όμηποι ηηρ αναποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ Διοίκηζηρ παπαμένοςν σιλιάδερ
ςποτήθιοι ηος μέηπος 1.1.2. "Εγκαηάζηαζη Νέυν Γευπγών" ηος Π.Α.Α. ηηρ
πεπιόδος 2007 - 2013.
Παπόλο πος ηο Νοέμβπιο ηος 2014 έλαβαν, όπυρ πποβλέπονηαν,
πποκαηαβολικά ακόμη και συπίρ έγγπαθή ζηο μηηπώο ηος ΟΓΑ ηην α' δόζη
ηος ππιμ ππώηηρ εγκαηάζηαζηρ, δςζηςσώρ η καηαβολή ηηρ β' δόζηρ έγκαιπα
είναι αβέβαιη. Κι αςηό λόγυ ηηρ μη ολοκλήπυζηρ ηηρ διαδικαζίαρ εγγπαθήρ
ζηο μηηπώο ηος ΟΓΑ (νςν ΕΦΚΑ) η οποία αποηελεί πποαπαιηούμενο για ηην
καηαβολή αςηήρ.
Ενώ οι ςποτήθιοι επενδςηέρ έσοςν ήδη ςποβάλει ηην αίηηζη εγγπαθήρ
ζηον Οπγανιζμό από ηο Νοέμβπιο ηος 2015, αδικαιολόγηηη κυλςζιεπγία ζηον
καθοπιζμό απσικά και ζηην επεξεπγαζία ζηη ζςνέσεια ηυν απαιηούμενυν
δικαιολογηηικών, έσει καθςζηεπήζει ςπεπβολικά ηη διαδικαζία. Ωρ εκ ηούηος
είναι αμθίβολη η έγκαιπη καηαβολή ηηρ β' δόζηρ.
Για πλήθορ νέυν γευπγών δεν έσει ολοκληπυθεί η διαδικαζία εγγπαθήρ
ζηο μηηπώο ηος ΟΓΑ ενώ η 1-8-2017 έσει οπιζηεί η καηαληκηική ημεπομηνία
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για ηην πποζκόμιζη ηυν δικαιολογηηικών. Εν ζςνεσεία θα ακολοςθήζει και η
σπονοβόπορ αξιολόγηζη ηυν θακέλυν πποκειμένος να καηαβληθεί η β' δόζη.
Δπειδή ζηην παπούζα ζςγκςπία η βέληιζηη αξιοποίηζη σπημαηοδοηικών
επγαλείυν και εςπυπαφκών ππογπαμμάηυν είναι επιβεβλημένη,
Δπειδή οδεύοςμε ζηο ηέλορ ηος 2017 και δςζηςσώρ ππογπάμμαηα ηηρ
πποηγούμενηρ πεπιόδος εκκπεμούν και βπίζκονηαι ζε ππώιμο ζηάδιο,
Δρωηώνηαι οι κ.κ. Τπουργοί:
1. Για ποιο λόγο έσει καθςζηεπήζει ηόζο πολύ σπονικά η απλή
διαδικαζία ολοκλήπυζηρ ηηρ εγγπαθήρ ηυν νέυν αγποηών ζηο μηηπώο ηος
ΟΓΑ; Ποιο ηο σπονοδιάγπαμμα για ηην αξιολόγηζη ηυν θακέλυν;
2. Πόηε πποβλέπεηαι να καηαβληθεί η β' δόζη ηος ππιμ ππώηηρ
εγκαηάζηαζηρ ζηοςρ νέοςρ γευπγούρ; Ποιο ηο πλάνο ζαρ για ηην ολοκλήπυζη
ηος ζςγκεκπιμένος μέηπος;
3. Ποιο ηο σπονοδιάγπαμμα για ηην ολοκλήπυζη όλυν ηυν μέηπυν πος
είναι ζε εξέλιξη και ποιερ οι πποηεπαιόηηηερ ζαρ ζηην πποκήπςξη νέυν
μέηπυν;
Αθήνα, 24.07.17
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΑΠΙΔΗ
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