ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’
Πέµπτη 2 Απριλίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11535, 11643
2. Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου και τήρηση ενός λεπτού σιγής, σελ. 11535
3. Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του ΜέΡΑ25 κ.
Γιάνη Βαρουφάκη, µε την οποία µας διαβιβάζει το αίτηµα της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 για τη συµµόρφωση
και της Βουλής των Ελλήνων µε την ανάγκη της ελαχιστοποίησης των µετακινήσεων και διά ζώσης συσκέψεων, όταν
αυτές µπορούν να γίνουν µέσω τηλεδιάσκεψης», σελ. 11594
- 11596
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 11535, 11561, 11564,
11566, 11569, 11570, 11571, 11572, 11573, 11575, 11576,
11580, 11587, 11591, 11594, 11597, 11600, 11601, 11606,
11607, 11608, 11617, 11624
5. Επί του Κανονισµού, σελ. 11600
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 885 έως 947, σελ.
11535 – 11552
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
11553 - 11560
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Παιδείας, µε θέµα: «Ανάγκη επιδότησης προµήθειας υπολογιστή και παροχής διαδικτυακής
πρόσβασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σελ. 11561
β) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Ελλείψεις του δηµόσιου συστήµατος Υγείας
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19 και ανάγκη λεπτοµερούς ενηµέρωσης», σελ. 11563
ii. µε θέµα: «Επείγουσα ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα
υγείας, µε επίταξη των υποδοµών των επιχειρηµατιών στην
υγεία», σελ.11565
γ) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: « Άµεση ανάγκη για ενίσχυση και ρευστότητα στις επιχειρήσεις», σελ. 11567
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Αποσπασµατικά µέτρα για τη στήριξη της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου», σελ. 11570
ii. µε θέµα: « Άµεσα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας από τον κορωνοϊό», σελ.
11573
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 25-2-2020 Π.Ν.Π.
“Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β) της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (A’ 55) και γ) της από 14-3-2020
Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”(Α’ 64)»,
σελ. 11576 - 11626
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:

Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή
τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας: «Κύρωση
της από 25-2-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού, της
από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσής του και της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19», σελ. 11576
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,

σελ. 11577 - 11598

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

σελ. 11598 - 11643
σελ. 11535 - 11572
σελ. 11572 - 11577

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της συλλυπητήριας αναφοράς για το θάνατο του
Μανώλη Γλέζου και τήρηση ενός λεπτού σιγής:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 11535
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 11600, 11601, 11606,
11607, 11608, 11617,
11624
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 11607
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
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σελ. 11535, 11561, 11564,
11566, 11569, 11570,
11571, 11572
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 11600
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ Β. ,
σελ. 11564, 11566
ΛΙΑΚΟΣ Ε. ,
σελ. 11576
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σελ. 11601
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11576, 11580, 11597, 11600
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 11571
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 11606, 11607, 11608
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 11575, 11576
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 11576, 11600
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 11580, 11587, 11591,
11594, 11597
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 11576, 11600, 11601
Γ. Επί του Κανονισµού:
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11600
Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11571, 11572, 11573,
11574, 11575
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11568, 11569, 11570

ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ Β. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

σελ. 11567, 11568, 1169, 11570
σελ. 11573, 11574
σελ. 11561, 11562
σελ. 11563, 11564, 11565,
11566, 11567
σελ. 11565, 11566
σελ. 11563, 11564
σελ. 11570, 11571, 11572, 11573
σελ. 11561

Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας:
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 11607
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 11589, 11590, 11591,
11592, 11593
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 11613
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 11584
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11606, 11607
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11608, 11617
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 11601, 11605, 11606
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ Β. ,
σελ. 11616
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 11587
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 11593, 11611
ΛΙΑΚΟΣ Ε. ,
σελ. 11576, 11577
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 11590, 11591, 11601, 11621
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11593, 11620, 11621, 11623
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11577, 11590, 11591
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 11615
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 11577, 11607, 11608
ΠΟΥΛΑΣ Α. ,
σελ. 11607, 11610, 11611
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 11583, 11592, 11597,
11599, 11600, 11622,
11623
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 11599, 11600, 11601, 11618
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 11580, 11583, 11590, 11592
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 11619
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

σελ. 11566, 11568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’
Πέµπτη 2 Απριλίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 2 Απριλίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.51’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 26-3-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΒ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
26 Μαρτίου 2020 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες
ρυθµίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης
της δηµόσιας τάξης και υγείας” (Α’ 28) και της από 2.3.2020
Π.Ν.Π. “Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου”
(Α’ 45) και άλλες διατάξεις».)
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είµαι επιφορτισµένος µε το καθήκον αλλά και
την τιµή να αποχαιρετίσουµε από Έδρας τον Μανώλη Γλέζο,
έναν άνθρωπο σύµβολο αντίστασης και αγώνα, ένα ανεξίτηλο
κοµµάτι ιστορίας, τον «πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης», όπως
τον χαρακτήρισε ο στρατηγός Ντε Γκωλ.
Δυστυχώς, η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουµε σήµερα µας
στερεί το δικαίωµα και την υποχρέωση να τιµήσουµε τον Μανώλη
όπως του πρέπει, κάτι που θα γίνει στο µέλλον. Αντί γι’ αυτό, λοιπόν, σκέφτηκα να υπενθυµίσω τα δικά του λόγια σαν ένα είδος

δικού µας όρκου προς εκείνον, έναν όρκο που οφείλουµε να περάσουµε σαν παρακαταθήκη και στις γενιές που θα έρθουν.
«Στις παραµονές πριν από κάθε µάχη µαζευόµασταν και κουβεντιάζαµε και λέγαµε: Εάν εσύ ζήσεις, µη µε ξεχάσεις. Εάν
εσένα δεν σε βρει το βόλι, όταν συναντάς τους ανθρώπους στον
δρόµο, θα λες καληµέρα και από µένα. Και όταν θα πίνεις κρασί,
θα πίνεις και από µένα. Και όταν ακούς τον παφλασµό των κυµάτων, θα τον ακούς και για µένα. Και όταν ακούς τον άνεµο να
περνάει µέσα από τα φύλλα και ακούς το θρόισµα του ανέµου,
θα το ακούς και για µένα. Και όταν χορεύεις, θα χορεύεις και για
µένα. Μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον κόσµο; Είναι δυνατόν;».
Εσύ, λοιπόν, Μανώλη, δεν ξέχασες. Αυτό απέδειξες µε τη ζωή
και την ακέραιη πορεία σου. Και τώρα που εσύ έφυγες ούτε εµείς
θα σε ξεχάσουµε. Αυτός είναι ο δικός µας όρκος για σένα, για
τον λαό και την πατρίδα που αγάπησες.
Παρακαλώ να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία του η µνήµη!
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, τα ακόλουθα:
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφο του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι θα συζητηθούν έξι
ερωτήσεις.
Δεν θα συζητηθεί µία. Είναι η υπ’ αριθµόν 4560/27-2-2020 του
κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κωνσταντίνου Μάρκου, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, µε θέµα προστασία κύριας κατοικίας φυσικών
προσώπων, που δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας.
Ξεκινάµε µε την τέταρτη µε αριθµό 605/27-3-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Αντιπρόεδρου της Βουλής και Βουλευτού του Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς την Υπουργό Παιδείας, µε θέµα: «Ανάγκη επιδότησης προµήθειας υπολογιστή και παροχής διαδικτυακής πρόσβασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση».
Θα απαντήσει η παρευρισκοµένη Υπουργός Παιδείας.
Κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η έκρυθµη κατάσταση της πανδηµίας σας
οδήγησε πάρα πολύ σωστά στην ανάγκη εφαρµογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατ’ αρχάς µέχρι τις 10 Απριλίου, αλλά όλα
τα αντικειµενικά δεδοµένα δείχνουν ότι αυτό θα παραταθεί. Στο
πεδίο αυτό χρειάζεται νοµίζω ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα απ’ όλους µας και ιδιαίτερα από την πολιτεία.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αποβεί αναποτελεσµατική,
κατά την άποψή µας, αντιεκπαιδευτική, αλλά και άδικη, αν δεν
εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στο σύστηµα. Δυστυχώς, είναι
δεδοµένο ότι οι κρίσεις αυξάνουν τις ανισότητες, αφού δεν περιλαµβάνουν σε όµοιο βαθµό όλες τις κοινωνικές οµάδες.
Και για να µην είναι κενός λόγος, στη λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να εξασφαλιστεί τόσο η λειτουργικότητα της
πλατφόρµας που δυστυχώς παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρά
προβλήµατα, όσο και η εξασφάλιση της πρόσβασης ανεξαιρέτως
για όλους τους µαθητές και τους φοιτητές. Συνεπώς, είναι αναγκαία απολύτως η λήψη συµπληρωµατικών υποστηρικτικών µέτρων, ώστε να δοθεί η ουσιαστική δυνατότητα λειτουργίας στην
εκπαιδευτική κοινότητα.
Ενδεικτικά έχουµε να σας προτείνουµε τα εξής.
Την άµεση επιδότηση όλων των µαθητών του γυµνασίου – λυκείου και φοιτητών µε χρηµατικό ποσό ύψους –ενδεικτικά το αναφέρω- περίπου 400 ευρώ για την προµήθεια προσωπικού υπολογιστή, laptop, µε τις οικονοµικές προϋποθέσεις που ισχύουν κατ’
αρχάς, λόγου χάριν, για τη χορήγηση φοιτητικού επιδόµατος
ενοικίου.
Με την δωρεάν παροχή πρόσβασης των ενδιαφεροµένων στο
διαδίκτυο για όσο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την αγορά- ανανέωση εξοπλισµού υπολογιστών και όλης της αναγκαίας υποδοµής στις σχολικές µονάδες, προκειµένου να διατεθούν προς χρήση στους εκπαιδευτικούς για να καλυφθούν ουσιαστικά οι ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με τα παραπάνω αναγκαία µέτρα η πολιτεία θα ανταποκριθεί
στη στοιχειώδη υποχρέωσή της για την εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ενδιαφεροµένων.
Τέλος, η εξαιρετικά έκρυθµη κατάσταση που βιώνουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί της χώρας µε άγνωστη χρονική διάρκεια
είναι πολύ πιθανό να δηµιουργήσει πρόσθετη ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αντιµετωπίζουν εντελώς δυσµενείς περιστάσεις.
Θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, αν υπάρχει κάποια πρόνοια για
το συγκεκριµένο θέµα. Για τους λόγους αυτούς σας ρωτάµε και
τα εξής. Υπάρχει πρόθεση άµεσης λήψης των αναγκαίων µέτρων
για τη στοιχειώδη εξασφάλιση της ισότιµης και ουσιαστικής λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρία Υπουργέ;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Υ-
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πουργός κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε, για την ερώτηση επί ενός
ζητήµατος που είναι πραγµατικά παραπάνω από επίκαιρο, την
επίδραση της υγειονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας στον
τοµέα της εκπαίδευσης.
Νέοι όροι επιβλήθηκαν και στην εκπαίδευση όπως και σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής µας. Ανεστάλη η διά ζώσης διδασκαλία
σε όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της χώρας. Ήµασταν έτοιµοι
και κινηθήκαµε αµέσως µε έναν και µόνο στόχο. Τη συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα. Πώς; Εξ αποστάσεως. Είναι ένα µεγάλο εγχείρηµα που δεν έχει ξαναδοκιµαστεί
στη χώρα µας οριζοντίως. Και ένα εγχείρηµα που υλοποιείται
χάρη στην εργατικότητα, τον ενθουσιασµό, το µεράκι, αφ’ ενός
των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου
των µαθητών, των σπουδαστών και των φοιτητών.
Στα σχολεία η ανταπόκριση των µαθητών και των εκπαιδευτικών ξεπερνά κάθε προσδοκία. Έχουµε κινηθεί σε τρεις άξονες:
σύγχρονη εκπαίδευση, ασύγχρονη εκπαίδευση και εκπαιδευτική
τηλεόραση.
Πρώτος άξονας: σύγχρονη εκπαίδευση. Στις 11 Μαρτίου ανεστάλη η λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών. Στις 13 Μαρτίου,
µόλις δυο µέρες, µετά ξεκίνησε η πιλοτική εφαρµογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περισσότεροι από πενήντα
πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν διενεργήσει περισσότερες
από εβδοµήντα δυο χιλιάδες ζωντανές µεταδόσεις ψηφιακών τάξεων, µε πάνω από ένα εκατοµµύριο ενενήντα έξι χιλιάδες παρακολουθήσεις µαθητών που αυξάνονται κατά µέσο όρο 70% την
ηµέρα. Έχουµε φτάσει ως δέκα οκτώ χιλιάδες σύγχρονες τάξεις
την ηµέρα, µε πάνω από τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες συµµετοχές.
Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, την πρόσβαση, δηλαδή, στο εκπαιδευτικό υλικό στις πλατφόρµες του Υπουργείου Παιδείας.
Έχουν εγγραφεί πάνω από οκτακόσιοι πενήντα χιλιάδες µαθητές
και πάνω από εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δίκτυα που δεν είχαν
φτιαχτεί, όπως ξέρουµε όλοι, για να φιλοξενήσουν όλο το µαθητικό δυναµικό της χώρας. Ναι, δυσλειτουργίες υπάρχουν γι’ αυτό
και αναβαθµίζονται διαρκώς τα συστήµατα, προκειµένου να ανταποκριθούµε σ’ αυτή την εξαιρετικά µεγάλη ζήτηση. Η σύγχρονη και η ασύγχρονη λειτουργεί σε όλα τα λύκεια και σε όλα
τα γυµνάσια της χώρας και αυτή την εβδοµάδα ολοκληρώνεται
η σύγχρονη εκπαίδευση και στα δηµοτικά σχολεία.
Από τη Δευτέρα ξεκίνησε και ένας τρίτος άξονας, η εκπαιδευτική τηλεόραση για τους µαθητές δηµοτικού, µε πάρα πολύ υψηλή τηλεθέαση. Ενδεικτικά θα σας πω, ότι µόλις την πρώτη µέρα
εκποµπής των συγκεκριµένων τηλεµαθηµάτων, η τηλεθέαση
έφτασε στο 51,2% στις ηλικίες τεσσάρων ως δεκατεσσάρων
ετών.
Στα ΔΙΕΚ σε λιγότερο από µια εβδοµάδα, τα εκατόν δεκατέσσερα από τα εκατόν είκοσι έξι ΔΙΕΚ της χώρας, λειτούργησαν
στη βάση πλατφορµών ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Στα πανεπιστήµια της χώρας υψηλό ποσοστό µαθηµάτων ανά
τµήµα ΑΕΙ υλοποιούνται, συνδυάζοντας την ήδη χρησιµοποιούµενη ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, καθώς και µέσα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.
Θέλω να σας πω ενδεικτικά ότι στο Χαροκόπειο το ποσοστό
των εξ ολοκλήρου προσφεροµένων µαθηµάτων εξ αποστάσεως,
ανέρχεται στο 94%. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο 93%, στο Πανεπιστήµιο Πατρών στο 91%.
Θα αναφερθώ, κυρία συνάδελφε, λόγω χρόνου, αναλυτικά στη
δευτερολογία µου στα ζητήµατα πρόσβασης και υποδοµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Σακοράφα,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι γεγονός ότι σας παρακολουθώ συνεχώς
στις δηλώσεις σας. Και σήµερα το πρωί είδα στην τηλεόραση τις
δηλώσεις που κάνατε. Οµολογώ ότι είστε πάρα πολύ συγκεκριµένη και πολύ προσεκτική στα όσα λέτε. Κι αυτό είναι πάρα πολύ
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σηµαντικό σ’ αυτές τις δύσκολες µέρες που περνάµε.
Εµείς αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι να συµβάλουµε στην
προσπάθεια που γίνεται και όχι να είµαστε αρνητικοί. Οι ρυθµίσεις που προτείνουµε, αποτελούν ένα µέρος και µόνο απ’ όσα
είναι αναγκαίο να γίνουν και σίγουρα είναι τα ελάχιστα προαπαιτούµενα για να έχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπόσταση.
Είναι εξ άλλου δεδοµένο ότι κανείς δεν µπορεί να προβλέψει,
όπως είπα και στην αρχή, για πόσο χρόνο θα είναι αναγκαίος ο
συγκεκριµένος χρόνος διδασκαλίας.
Προφανώς, λοιπόν, όλοι συµφωνούµε ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Εδώ
δεν µιλάµε µόνο για το αυτονόητο, δηλαδή τις απόλυτα ευάλωτες οµάδες, όπως παραδείγµατος χάριν οι άποροι. Ακόµα και µια
µέση οικογένεια µε δυο παιδιά, µαθητές ή φοιτητές, όπου ο ένας
ή και οι δυο γονείς παρέχουν την εργασία τους πλέον µέσα από
το διαδίκτυο, αντιµετωπίζει µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης
που δεν µπορεί να καλυφθεί από έναν, ή ακόµα και από δυο υπολογιστές, που τις περισσότερες φορές είναι και παλιάς τεχνολογίας και δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα δεδοµένα, αλλά
στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να είναι οι µόνοι διαθέσιµοι
στο σπίτι.
Επίσης, είναι κρίσιµο να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της δυσλειτουργίας της πλατφόρµας στα δηµοτικά, τα γυµνάσια και τα λύκεια. Να αντιµετωπιστεί δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κι άλλων
διαθέσιµων διαδικτυακών δρόµων για να αποσυµφορηθεί η κατάσταση. Έχουµε πρόβληµα µε το διαδίκτυο αυτόν τον καιρό.
Υπάρχουν, λοιπόν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα αλλά επίσης,
φαίνεται ότι υπάρχει και σηµαντικό έλλειµµα υποστήριξης και παροχής οδηγιών, ιδίως προς τους εκπαιδευτικούς. Είναι αναγκαία
η συγκρότηση και λειτουργία ενός κέντρου υποστήριξης και πληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν, να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα µε
την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού, εξειδικευµένου στην
πληροφορική, µε τη διάταξη του στις σχολικές µονάδες, τουλάχιστον για έναν µήνα.
Επιτρέψτε µου ακόµη να επισηµάνω ότι το πρόγραµµα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης µέσω της ΕΡΤ, ίσως είναι µια πολύ καλή
αρχή για την αντιµετώπιση της κατάστασης, αλλά είναι εντελώς,
θα µου επιτρέψετε να πω, ανεπαρκής. Για να µην έχει µόνο προσχηµατική λειτουργία, θα πρέπει να επεκταθεί σε ηµερήσιο εξάωρο πρόγραµµα, παραδείγµατος χάριν µια ώρα για κάθε τάξη
του δηµοτικού σχολείου, έτσι ώστε να αποσυµφορηθεί κατά κάποιον τρόπο και η διαδικτυακή πλατφόρµα.
Λόγω των αυξηµένων αναγκών που προκύπτουν, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί η δωρεάν παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή να έχουµε δωρεάν internet. Αποτελεί και αυτό χρέος της
πολιτείας και σίγουρα υποχρέωση των παρόχων στο πλαίσιο της
εταιρικής ευθύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο
ακόµη και αν πρέπει να γίνει, µε όποιον τρόπο, επίταξη των υπηρεσιών και των παρόχων.
Αυτονόητα, τέλος, δεν µπορεί να επιτραπεί οποιαδήποτε διακοπή συνδέσεων των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, όσο αντιµετωπίζουµε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα πρέπει να
κάνουµε το ελάχιστο που επιτάσσει το Σύνταγµα. Είναι καθήκον
µας και νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι στα δύσκολα δοκιµαζόµαστε
όλοι. Να µην µείνει, λοιπόν, κανένας εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Υπουργέ, τι γίνεται µε τους
φοιτητές και τις εξεταστικές που θα έχουν σε λίγο χρονικό διάστηµα. Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό; Τα ιδιωτικά, τα νηπιαγωγεία;
Τι θα γίνει αν καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα τους; Επίσης,
µε τα φροντιστήρια νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει µια διαφορετική τιµολόγηση.
Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει
να επαναπαυτούµε στην παροχή ελλειµµατικής εκπαίδευσης, µε
πρόσχηµα την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης. Το σύστηµα
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι βέβαιον ότι δεν µπορεί να
υποκαταστήσει τη δουλειά των σχολικών µονάδων, αλλά και για
την αντιµετώπιση της παρούσας κατάστασης θα πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά για όλους. Αυτό νοµίζω ότι αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη όλων µας και πρώτα
απ’ όλα της πολιτείας και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση έχετε
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δείξει θετικά βήµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσω µε το εξής: ο στόχος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι επ’ ουδενί να υποκαταστήσει τη
διά ζώσης διδασκαλία, τη φυσική διδασκαλία µέσα στην τάξη. Ο
στόχος είναι να διατηρήσει στενή την επαφή µεταξύ των µαθητών, των σπουδαστών, των φοιτητών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, µε τη µαθησιακή διαδικασία.
Έρχοµαι στα ζητήµατα του εξοπλισµού και του internet. Δύο
είναι ζητήµατα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αφ’ ενός το internet, γιατί σε µεγάλο βαθµό όλα αυτά κινούνται διαδικτυακά
και αφ’ ετέρου ο εξοπλισµός. Όσον αφορά τη σύνδεση στο internet, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών µε µαθητές και
φοιτητές έχουν σταθερή σύνδεση στο internet, µε απεριόριστο
αριθµό δεδοµένων. Παρ’ όλα αυτά, έχουµε εξασφαλίσει και τη
δυνατότητα να µπορεί κανείς να συνδέεται στη διαδικτυακή
πλατφόρµα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και µέσω τηλεφώνου, µε αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο. Επιπλέον, είµαστε σε συζητήσεις µε τους παρόχους internet για περαιτέρω
στήριξη της προσπάθειας της τηλεκπαίδευσης. Και όσον αφορά
τον φόρτο του διαδικτύου, ο οποίος πράγµατι υφίσταται και καταλαβαίνετε ότι το σύνολο της δραστηριότητας της χώρας έχει
µεταφερθεί στο διαδίκτυο, έχουµε ήδη επιβάλει ωράρια στη
χρήση των πλατφορµών της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προκειµένου ακριβώς να κατανέµεται ο φόρτος στις ώρες της ηµέρας.
Έρχοµαι στα ζητήµατα του εξοπλισµού. Μέσω προγράµµατος
ΕΣΠΑ έχει δοθεί σηµαντικός τεχνολογικός εξοπλισµός στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έχουµε ήδη δροµολογήσει αιτήµατα για
ενίσχυση αυτού του εξοπλισµού και επίσης, έχουµε ήδη λάβει
σηµαντικές δεσµεύσεις από ιδιώτες, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα για άµεση ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισµού προς
όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα ήθελα και από αυτό
εδώ το Βήµα να ευχαριστήσω θερµά τους ιδιώτες, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την πάρα πολύ σηµαντική προσπάθεια. Κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη.
Αναφορικά, επίσης, µε τα ζητήµατα της υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, να πω ότι σε κάθε σχολείο υπάρχει µια
οµάδα υποστήριξης που αποτελείται από τον διευθυντή του σχολείου και έναν εκπαιδευτικό πληροφορικής. Σε όλους αυτούς
έχουµε κάνει ενηµερωτικά διαδικτυακά σεµινάρια για το πώς λειτουργεί ακριβώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχουµε δώσει
αναλυτικές οδηγίες, βίντεο και όλο αυτό το υλικό είναι διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ανανεώνεται
κατά πάσα πιθανότητα σήµερα, µια νέα ιστοσελίδα µε όλες τις
πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, έχουµε στήσει και µια µεγάλη οµάδα υποστήριξης στο Υπουργείο
Παιδείας, η οποία απαντάει σε τηλέφωνα, σε e-mail, από το πρωί
µέχρι το βράδυ, για οποιαδήποτε ζητήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ρωτήσατε για τους φοιτητές. Έχουµε δηλώσει σε όλους τους
τόνους ότι το ακαδηµαϊκό εξάµηνο δεν θα χαθεί. Η εξ αποστάσεως προχωράει εξαιρετικά στα πανεπιστήµια. Σας ανέφερα τα
ποσοστά, πάνω από 90% εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα προγράµµατα που γίνονται στα πανεπιστήµια.
Και θα ήθελα να κλείσω, κυρία συνάδελφε, µε τρία σηµεία.
Πρώτα από όλα, θα ήθελα να εκφράσω θερµά συγχαρητήρια
στους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, για τη
ζέση µε την οποία υλοποιούν τις νέες διαδικασίες, για τη συνεργατική τους διάθεση, για την ετοιµότητά τους, για την ευελιξία
τους. Δίνουν στα παιδιά µας µε το παράδειγµά τους το πιο σηµαντικό µάθηµα: Σε κάθε δυσκολία ενώνουµε τις δυνάµεις µας
και βρίσκουµε από κοινού λύσεις. Μαθαίνουµε κάτι νέο ή το δηµιουργούµε, προκειµένου ακριβώς όλοι µαζί να προοδεύσουµε.
Δεύτερο σηµείο: Αυτή η κρίση, αυτή η δραµατική κρίση που
βιώνει η χώρα µας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε νέα ψη-
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φιακά εργαλεία. Να αξιοποιήσουµε δυνατότητες που ανοίγονται
µπροστά µας, να εξελίξουµε όλοι τις ψηφιακές µας δεξιότητες.
Τρίτον και χαιρετίζω αυτό που είπατε προηγουµένως, σε αυτή
την προσπάθεια, κυρία συνάδελφε, είµαστε όλοι µαζί. Είναι µια
προσπάθεια εθνική, σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος να συµβάλει
στην πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κρίσης. Βεβαίως
κάθε κριτική είναι ευπρόσδεκτη και εποικοδοµητικές προτάσεις.
Προ ηµερών, επικοινώνησα µε τους επικεφαλής παιδείας όλων
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Τους ενηµέρωσα για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά µε
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ζήτησα συστηµατικά προτάσεις, σκέψεις, τρόπους να βελτιώσουµε ακριβώς την παροχή της
εκπαίδευσης, σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η χώρα
µας. Όλοι µαζί θα τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Τις επόµενες δύο ερωτήσεις, θα απαντήσει ο κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης, Υφυπουργός Υγείας.
Προχωράµε στην πρώτη τη µε αριθµό 606/30-3-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ελλείψεις του δηµόσιου συστήµατος Υγείας
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19 και ανάγκη λεπτοµερούς ενηµέρωσης».
Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά µε την εισαγωγική δική σας παρέµβαση, κύριε
Πρόεδρε, θέλω κι εγώ να επισηµάνω το γεγονός ότι το ελληνικό
Κοινοβούλιο οφείλει σε µια µελλοντική ειδική συνεδρίασή του να
τιµήσει τον Μανώλη Γλέζο, αυτή την εµβληµατική φυσιογνωµία,
όχι µόνο για την Αριστερά, αλλά για όλον τον ελληνικό λαό, για
την πατριωτική του δράση, αλλά και για τους κοινωνικούς αγώνες του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ήδη πάρει την
απόφαση ο Πρόεδρος της Βουλής. Απλά δεν µπορούµε να καθορίσουµε ηµεροµηνία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Προφανώς.
Κύριε Υφυπουργέ, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ
ακολουθεί µια εποικοδοµητική, νοµίζουµε, στάση, όσον αφορά
τη διαχείριση της πανδηµίας του κορωνοϊού. Προϋποθέσεις, βέβαια για µια τέτοια στάση, είναι από τη µια η αποτύπωση του ζητήµατος, σε όλες τις παραµέτρους του, καθώς επίσης και η
λεπτοµερής ενηµέρωση για τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει
η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Στα δύο αυτά ζητούµενα, κύριε Υφυπουργέ, διαπιστώνουµε
βασικά ελλείµµατα και ανακολουθίες, οι οποίες απαιτούν αποσαφήνιση, πάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός της
στελέχωσης των δοµών δηµόσιας υγείας, νοσοκοµεία, πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, δοµές στους προσφυγικούς καταυλισµούς, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ σοβαρή κατά
τη γνώµη µας είναι η ολιγωρία για την πρόσληψη µόνιµου υγειονοµικού προσωπικού. Δεν έχουµε σαφή εικόνα ως προς την τελική κατανοµή του προσωπικού, που προσλαµβάνει το Υπουργείο, καθώς και τις εργασιακές σχέσεις που διέπουν τις προσλήψεις αυτές. Διαπιστώνουµε αναντιστοιχία εξαγγελιών και σχετικών αναρτήσεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πέρα από τα ζητήµατα στελέχωσης, πολλαπλά ζητήµατα προκύπτουν ως προς τον δεύτερο
άξονα που αφορά στις υποδοµές, το υγειονοµικό υλικό, καθώς
και τις δράσεις που αναλαµβάνει το Υπουργείο.
H κάλυψη του υγειονοµικού προσωπικού µε τα αναγκαία είδη
προστασίας φαίνεται ότι είναι προβληµατική, όπως ακριβώς καταγγέλλεται από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Γι’ αυτό θα θέλαµε να µας απαντήσατε στα εξής:
Πόσες ακριβώς προσλήψεις έχουν γίνει ήδη στο δηµόσιο σύστηµα υγείας ανά ΔΥΠΕ και µε ποια εργασιακή σχέση;
Ποιος είναι ο προγραµµατισµός για άµεσες µόνιµες προσλήψεις και πώς σχεδιάζετε να αξιοποιηθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας;
Ως προς τον δεύτερο άξονα της πολιτικής του Υπουργείου, θα
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ήθελα να µας πείτε ποιες άµεσες παρεµβάσεις σχεδιάζονται
προκειµένου να επιτευχθεί η στοιχειώδης επάρκεια των µέσων
προστασίας του προσωπικού, να ενισχυθεί ο µηχανισµός ανίχνευσης κρουσµάτων και να ενισχυθούν τα µέτρα προστασίας
και αντιµετώπισης της πανδηµίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, κυρίως των νησιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μιχαηλίδη, η αντιµετώπιση της πανδηµίας είναι σίγουρα
µια εθνική υπόθεση. Είναι καθήκον όλων στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όχι µόνο της Κυβέρνησης, απέναντι σε κάθε Ελληνίδα
και Έλληνα πολίτη να αντιµετωπίσουµε την κρίση αυτή και να
βγούµε νικητές σε αυτήν τη µάχη.
Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ότι επιβάλλεται η λεπτοµερής ενηµέρωση για τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Κυβέρνηση
στη µάχη κατά του κορωνοϊού. Μέχρι σήµερα έχουµε αποδείξει
ότι δεν έχουµε κρύψει τίποτα, όλα είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου βεβαίως, αλλά και των πολιτικών κοµµάτων σε ό,τι αφορά στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουµε αναλάβει.
Θα συµφωνήσετε, όµως, ότι εξίσου υπεύθυνη απαιτείται να
είναι και η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε πράξεις
και πρωτοβουλίες οι οποίες να προάγουν την εποικοδοµητική
κριτική και όχι να δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις.
Αναφορικά µε τα ερωτήµατά σας έχω να πω το εξής: Όταν ξεκίνησε η µάχη για τον κορωνοϊό, το σύστηµα υγείας ήταν σε ετοιµότητα και αυτό καταδεικνύεται κάθε µέρα και φαίνεται από τα
µέχρι σήµερα αποτελέσµατα. Να σας θυµίσω ότι η πλειονότητα
των πολιτικών κοµµάτων είναι θετική απέναντι στα µέτρα που έχει
λάβει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα, η πλειονότητα του κόσµου επικροτεί τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, ξένες
κυβερνήσεις, ξένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιλούν µε θερµά
λόγια για ό,τι έχει πετύχει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα στη µάχη
κατά του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υγείας επιτρέψτε µου να πω το
εξής: Από τις αρχές Μαρτίου µέχρι σήµερα έχουν ζητηθεί και
έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας περισσότερες από τέσσερις χιλιάδες διακόσιες θέσεις επικουρικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές βεβαίως µεταφράζονται σε προσλήψεις, οι οποίες
προχωρούν κανονικά. Μέχρι σήµερα έχουν προσληφθεί περίπου
δύο χιλιάδες άτοµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ως επικουρικό
ιατρικό προσωπικό και επικουρικό λοιπό προσωπικό. Είναι στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όλα τα στοιχεία και είναι στη διάθεση όλων η κατανοµή των εγκρίσεων ανά Υγειονοµική Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σίγουρα βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη περίοδο. Έπρεπε να ενισχύσουµε τις δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και το κάναµε µε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Δεν είναι µόνιµες
αυτές οι θέσεις, αλλά έχουµε τονίσει πολλές φορές ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα παραµείνει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
µετά την κρίση, διότι υπάρχουν πολλές ανάγκες, και έχουµε ξαναπεί πολλές φορές ότι όσον αφορά στο επικουρικό ιατρικό προσωπικό σταδιακά θα µετατρέπουµε τις θέσεις του επικουρικού
προσωπικού σε θέσεις επιµελητών Β’, έτσι ώστε µε διαδικασία
κρίσεων να δώσουµε µόνιµες λύσεις, µόνιµες θέσεις στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ακούσαµε, µάλιστα, και από συναδέλφους σας ότι ακυρώθηκαν κάποιες θέσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει επί των ηµερών σας.
Καµµιά προκήρυξη δεν ακυρώθηκε. Μάλιστα σε µια προκήρυξη
µε εννιακόσιες τέσσερις θέσεις, η οποία είχε ξεκινήσει προεκλογικά, κάναµε ανακατανοµή αυτών των θέσεων και προκηρύξαµε
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εννιακόσιες σαράντα τρεις θέσεις. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί και ξεκινάει άµεσα η διαδικασία κρίσεως αυτών των θέσεων.
Άρα προχωρούµε και σε διαδικασία πλήρωσης µόνιµων θέσεων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και σε επικουρικό προσωπικό
που το έχει ανάγκη. Μάλιστα σας είπα ότι, ενώ η αρχική µας πρόβλεψη ήταν δύο χιλιάδες άτοµα να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έχουµε προχωρήσει σε πολύ περισσότερες εγκρίσεις, διότι πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν και τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε ενδεχόµενη δυσµενή εξέλιξη της όλης διαδικασίας, εννοώντας ότι µπορεί το υγειονοµικό προσωπικό να
νοσήσει και εποµένως να χρειαστούµε στις δοµές µας διαθέσιµο
περισσότερο κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δώστε
µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ σηµαντικό το θέµα.
Επίσης, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα έγιναν τόσα πολλά
πράγµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας: Εβδοµήντα πέντε καινούργιες µονάδες εντατικής θεραπείας λειτουργούν µέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Διακόσιες τριάντα πέντε κλίνες εντατικής θεραπείας είναι διαθέσιµες
αυτή τη στιγµή προκειµένου να υποδεχτούν κρούσµατα κορωνοϊού. Τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε κλίνες αυτή τη
στιγµή είναι δεσµευµένες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αποκλειστικά για τη διαχείριση των κρουσµάτων αυτών.
Σε ό,τι αφορά το υλικό, βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ευτυχώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
κρατήστε αυτό για τη δευτερολογία σας γιατί έχετε πάει στα έξι
λεπτά από τα τρία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μιχαηλίδη,
έχετε τον λόγο, µε µια µικρή ανοχή και σε εσάς, γιατί έχουµε
µετά τρεις ΠΝΠ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η δηµιουργική ασάφεια, ξέρετε, αποδείχτηκε στο παρελθόν εξαιρετικά προβληµατική. Γι’ αυτό θα ήθελα
συγκεκριµένα να µας απαντήσετε πρώτα πρώτα όσον αφορά
στις προσλήψεις του προσωπικού. Αναφέρεστε σε εγκρίσεις. Θα
θέλαµε να µας γνωρίσετε αυτές οι πολυδιαφηµισµένες, πράγµατι, εγκρίσεις προσωπικού πώς ακριβώς έχουν κατανεµηθεί και
βεβαίως πόσες από αυτές έχουν οδηγήσει σε προσλήψεις προσωπικού.
Θέλουµε, επίσης, να επισηµάνουµε το γεγονός ότι καµµιά µόνιµη πρόσληψη από αυτές που είχαµε ήδη προετοιµάσει δεν έχετε ολοκληρώσει. Έχετε εξαγγείλει πρόσληψη τετρακοσίων γιατρών. Θα θέλαµε να γνωρίζουµε πού βρίσκονται ακριβώς αυτοί
οι γιατροί. Σχετικά µε το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να
σας υπενθυµίσω ότι αυτή τη στιγµή περίπου εκατό εργαζόµενοι
νοσούν και πεντακόσιοι βρίσκονται σε καραντίνα.
Προκύπτει εποµένως άµεση ανάγκη για άµεσες νέες προσλήψεις, πέρα από αυτές που έχετε προγραµµατίσει. Όσον αφορά
την εικόνα που έχουµε από τα νοσοκοµεία, θα ήθελα να σας πω
ότι για παράδειγµα από το Νοσοκοµείο της Χίου, ότι οι προσλήψεις που έχουν γίνει µέχρι αυτή τη στιγµή είναι περίπου το ένα
τρίτο από τις απώλειες που έχει το σύστηµα σε νοσηλευτικό προσωπικό λόγω αδειών ειδικού σκοπού, αποµάκρυνσης από την
υπηρεσία για άλλους λόγους. Εποµένως, είναι προφανές ότι δηµιουργούνται ανεπάρκειες.
Απαξιώνετε συστηµατικά, κύριε Υφυπουργέ, τις δηµόσιες
δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας. Δεν αξιοποιείτε καθόλου µέχρι
στιγµής τις ΤΟΜΥ και αποδυναµώνετε τα κέντρα υγείας µεταφέροντας προσωπικό σε νοσοκοµεία, όπως, για παράδειγµα, στο
Νοσοκοµείο της Καστοριάς. Είναι γνωστό ότι οι δοµές αυτές
προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες στην προνοσοκοµειακή φροντίδα ασθενών. Με την αποδυνάµωση των δοµών αυτών στην
ουσία επιβαρύνονται και επιφορτίζονται µε πρόσθετο φόρτο τα
νοσοκοµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σχετικά µε το διαθέσιµο υλικό προστασίας του προσωπικού
θα ήθελα να πω πως η διαπίστωση είναι ότι αυτό φτάνει στα νοσοκοµεία µε καθυστέρηση και διατίθεται µε το σταγονόµετρο. Οι
δωρεές και κυρίως οι προµήθειες του κράτους, οφείλουν να διασφαλίσουν στο ακέραιο, κύριε Υφυπουργέ, την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σας υπενθυµίζω ότι πρόσφατα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενεργεί σχετικά µε την προµήθεια µασκών για τους ιατρικούς
συλλόγους της χώρας έναντι αµοιβής.
Δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας, κύριε Υπουργέ, να διασφαλίσει την προστασία των συναδέλφων µας, ακόµη και ιδιωτών γιατρών;
Τέλος, επιτρέψτε µου, µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, µία
µικρή αναφορά στην υγειονοµική διαχείριση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών µας, καθώς και των δοµών
φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Εκφράζουµε τη βαθιά ανησυχία µας για την έλλειψη συγκεκριµένου σχεδίου αντιµετώπισης πιθανών κρουσµάτων στους χώρους αυτούς. Τα µέτρα τα οποία µέχρι στιγµής έχουν ληφθεί τα
θεωρούµε ελλιπέστατα. Οι χώροι που θα υποδεχτούν για αποµόνωση και νοσηλεία ενδεχοµένως τους ασθενείς στους χώρους
αυτούς είναι ανεπαρκείς.
Σας ενηµερώνω ότι για την αποµόνωση, για παράδειγµα, ασθενών στο ΚΥΤ της Χίου έχει τοποθετηθεί ένας οικίσκος δυναµικότητας δύο κλινών, πέρα από το ιατρείο, το οποίο έχει εγκαταστήσει µε ενέργειές της η περιφέρεια.
Η στελέχωση, επίσης, στις δοµές αυτές είναι πενιχρή, αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους αυτούς, καθώς και η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων θα
προκαλέσουν µεγάλη διασπορά περιστατικών.
Σας θυµίζω, επίσης, ότι η λήψη µέτρων δεν αφορά µόνο τους
πρόσφυγες και µετανάστες, αλλά και τους τοπικούς πληθυσµούς.
Στο ΚΥΤ της Χίου, για παράδειγµα, κύριε Υφυπουργέ, µπαινοβγαίνουν καθηµερινά διακόσιοι άνθρωποι, που είναι η φύλαξη,
οι αστυνοµικοί, οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα και σε άλλες
υπηρεσίες.
Νοµίζω ότι ακόµη και τα στελέχη των ΚΥΤ θεωρούν τα µέτρα
αυτά ανεπαρκή.
Παρακαλώ, λοιπόν, να µας απαντήσετε συγκεκριµένα πάνω
στα ερωτήµατα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για να απαντήσετε, µε ανοχή, γιατί µπήκαν και
άλλα ερωτήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μιχαηλίδη, επανέρχοµαι στο προσωπικό. Κατέθεσα συγκεκριµένα στοιχεία. Είναι και στη διάθεσή σας. Ό,τι άλλα στοιχεία θέλετε, αναρτώνται και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Δεν υπάρχει κανένα
θέµα αµφισβήτησης ή αµφιβολίας.
Είµαστε σε µία κρίσιµη κατάσταση. Οι προσλήψεις αυτές -το
γνωρίζετε- είναι επικουρικού προσωπικού. Προχωρούν ταυτόχρονα και προσλήψεις µόνιµου προσωπικού.
Εσείς το γνωρίζετε καλά το θέµα αυτό. Ήσασταν πρωτοπόροι
στις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Λογικό είναι να πρέπει αυτή τη στιγµή να ακολουθήσουµε ταχείες διαδικασίες. Και δεσµευτήκαµε ότι συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού, όπως το νοσηλευτικό, θα παραµείνουν στο
σύστηµα υγείας και µετά την κρίση, προκειµένου να καλύψουµε
ελλείψεις του παρελθόντος.
Σε ό,τι αφορά το υλικό, βλέπουµε όλοι σε παγκόσµιο επίπεδο
τι γίνεται. Ξεκίνησα στην πρωτολογία µου να λέω ότι η κρίση του
κορωνοϊού βρήκε το σύστηµα υγείας µε επάρκεια υλικού. Και
αυτή τη στιγµή καθηµερινά βλέπετε ότι το σύστηµα υγείας εφοδιάζεται µε τα απαραίτητα υλικά. Η ελληνική κυβέρνηση, µε τη
συνδροµή ιδιωτών - δωρητών, ναυλώνει πτήσεις και εφοδιάζει το
σύστηµα υγείας µε τα απαραίτητα υλικά.
Είναι λογικό ότι θα πρέπει η χρήση αυτών των υλικών να γίνεται µε ορθολογικό τρόπο και µε φειδώ, γιατί σίγουρα δεν είναι
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περίοδος σπατάλης. Δεν πρόκειται να αφήσουµε κανέναν υγειονοµικό χωρίς µέτρα ατοµικής προστασίας και καµµία δοµή
χωρίς το απαραίτητο υλικό. Γι’ αυτό γίνεται ορθολογική διαχείριση.
Σε ό,τι αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να σας πω ότι
έχουµε ήδη µιλήσει µε τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας θα δώσει πενήντα χιλιάδες µάσκες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειµένου να κατανείµει τις µάσκες αυτές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τα ΚΥΤ, επιτρέψτε µου να πω ότι τα µέτρα που
έχει λάβει η ελληνική πολιτεία αφορούν τόσο στους απασχολούµενους στα ΚΥΤ, όσο και στον µεταναστευτικό πληθυσµό.
Στο πλαίσιο προστασίας των επαγγελµατιών υγείας, αλλά και
του προσωπικού στα ΚΥΤ, τόσο το Υπουργείο Υγείας, όσο και
άλλοι φορείς έχουν διανείµει βασικό προστατευτικό εξοπλισµό,
ο οποίος ανανεώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την ανίχνευση των κρουσµάτων, έχει
προβλεφθεί όπως όλοι οι µετανάστες που φτάνουν στη χώρα
µετά την 1η Μαρτίου να παραµείνουν σε ειδικές δοµές εκτός ΚΥΤ
για διάστηµα δεκατεσσάρων ηµερών, να εκτελούνται οι απαραίτητοι υγειονοµικοί έλεγχοι και µετά να µεταφέρονται στις δοµές
στην ενδοχώρα για αποφυγή διασποράς.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει εκπονήσει το
επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΓΝΟΔΙΚΗ», σύµφωνα µε το οποίο υλοποιούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να δηµιουργούνται κατάλληλοι χώροι, ώστε πιθανά κρούσµατα να παραµένουν σε περιορισµό ή καραντίνα, διαφυλάσσοντας έτσι την υγεία
τόσο των διαµενόντων στα ΚΥΤ, όσο και του ευρύτερου πληθυσµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Κοντοζαµάνη.
Προχωράµε στην τρίτη µε αριθµό 602/23-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στον νοµό Λάρισας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη, µε θέµα: «Επείγουσα ενίσχυση
του δηµόσιου τοµέα υγείας µε επίταξη των υποδοµών των επιχειρηµατιών στην υγεία».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα περιορισµένα και ανεπαρκή µέτρα της Κυβέρνησης για την
ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας σε καµµία περίπτωση
δεν αντιστοιχούν στις τεράστιες ανάγκες από την εξέλιξη της
πανδηµίας.
Οι ελάχιστες και προσωρινές προσλήψεις υγειονοµικών, οι µετακινήσεις προσωπικού, οι ελλείψεις προστατευτικών µέσων, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι ένας σχετικά µεγάλος αριθµός
υγειονοµικών βγαίνει εκτός µάχης, προαναγγέλλουν σοβαρές
επιπτώσεις στην αντιµετώπιση των αναµενόµενων κρουσµάτων
µαζικής κλίµακας.
Ταυτόχρονα, παραµένουν κλειστά τα εκατό, εκατόν δέκα κρεβάτια µέσα στα δηµόσια νοσοκοµεία. Και όσο περνάνε οι µέρες
επιβεβαιώνεται η εκτίµηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ότι οι
προτροπές, αλλά και τα αναγκαία, κατά τ’ άλλα, µέτρα για την
ατοµική προστασία δεν αρκούν, αν οι παντός είδους µονάδες
υγείας του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα -ο εξοπλισµός, το
πολυάριθµο υγειονοµικό προσωπικό- δεν τεθούν υποχρεωτικά
σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο.
Το ΚΚΕ έγκαιρα και επανειληµµένα είχε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, που η Κυβέρνηση, έως τώρα τουλάχιστον, αρνείται να υλοποιήσει.
Βέβαια, η αντιµετώπιση της πανδηµίας δεν µπορεί να αποτελεί
αποκλειστική υποχρέωση του ανεπαρκούς δηµόσιου τοµέα της
υγείας και ο ιδιωτικός τοµέας ουσιαστικά να αξιοποιεί τις συνθήκες αυτές ως ευκαιρία για να κερδοφορεί.
Εµείς λέµε ότι απαιτούνται συγκεκριµένα µέτρα τώρα. Τώρα,
λοιπόν, να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργεία ενδεχοµένως, εργαστήρια, οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα µαζί µε το
προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο.
Να επιταχθούν οι µεγάλες διαγνωστικές µονάδες του ιδιωτικού
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τοµέα, να ενταχθούν υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί και ιδιαίτερα οι ειδικότητες των παθολόγων και πνευµονολόγων στο σχέδιο ενίσχυσης των δηµόσιων νοσοκοµείων και των
κέντρων υγείας και, βεβαίως, να αξιοποιηθούν για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού.
Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγειονοµικής προστασίας και ο τεχνολογικός εξοπλισµός για την ενίσχυση των δηµόσιων µονάδων υγείας και των υγειονοµικών.
Αντίστοιχα, να υπάρξει επίταξη ξενοδοχείων, προκειµένου να
φιλοξενήσουν υγειονοµικούς των δηµόσιων νοσοκοµείων, µε
βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και να ενισχυθεί επαρκώς µε προσωπικό και µέσα η γνωστή υπηρεσία «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Συγχρόνως, να αξιοποιηθούν και φοιτητές, τελειόφοιτοι των
τελευταίων ετών, καθώς και διδακτικό προσωπικό προς αυτή την
κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα
υγείας.
Ρωτάµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση αν θα εφαρµόσει κάποια απ’
όλα αυτά τα µέτρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λαµπρούλη, θέσατε πάρα πολλά ερωτήµατα και µας δίνεται µία ευκαιρία να απαντήσουµε συνολικά και µε λεπτοµέρεια
για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία του κορωνοϊού.
Πρόκειται για ενέργειες που -επιτρέψτε µου να πω- χαρακτηρίζονται από την ταχεία λήψη αποφάσεων και κυρίως από την
υψηλή αποτελεσµατικότητα. Πρόκειται για ενέργειες που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας και της
Κυβέρνησης ανάλογα µε την εξέλιξη της νόσου.
Ο σχεδιασµός αυτός βασίζεται σε πέντε άξονες.
Ο πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας σε ανθρώπινο δυναµικό. Να πω εδώ ότι καλύπτουµε όλες
τις ανάγκες και έχουµε προβλέψει και την κάλυψη ακόµα περισσότερων αναγκών εφόσον το προσωπικό µας νοσήσει µε επιπλέον προσλήψεις. Όπως είπα απαντώντας σε προηγούµενη
ερώτηση συναδέλφου σας, οι εγκρίσεις που έχουµε δώσει είναι
πολύ περισσότερες από τον αρχικό µας σχεδιασµό. Στον σχεδιασµό µας αυτόν εντάσσεται όλο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας τόσο
σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, όσο και όσον αφορά τα νοσοκοµεία
της χώρας µας.
Παρέχουµε όλα τα κατάλληλα µέσα για την προστασία του
υγειονοµικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων
υγείας της χώρας. Για τους ανθρώπους αυτούς, που βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή της µάχης, φροντίζουµε έτσι ώστε µε ασφάλεια να επιτελούν το έργο τους, διότι γνωρίζουµε σήµερα ότι
αυτοί οι µαχητές της πρώτης γραµµής επιφορτίζονται µε µεγαλύτερο βάρος και ευθύνη σε ό,τι αφορά άλλες ειδικότητες του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Σήµερα όλες οι ειδικότητες είναι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
όλες οι δοµές εξυπηρετούν τα έκτακτα επείγοντα περιστατικά
και όποια περιστατικά κριθούν απαραίτητα. Και σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας βεβαίως όλες οι δοµές της πρωτοβάθµιας, τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα εξυπηρετούν κανονικά τον κόσµο.
Επιβραβεύουµε τους εργαζόµενους των υγειονοµικών δοµών
της χώρας µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ποσού ίσου µε το
µισό του µηνιαίου βασικού µισθού τους.
Δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη επιπλέον κλινών µονάδων
εντατικής θεραπείας και η κατηγοριοποίησή τους σε κλίνες εντατικής θεραπείας και αποκλειστικής χρήσης για κορωνοϊό και
κλίνες ΜΕΘ για τα υπόλοιπα περιστατικά. Το έχουµε τονίσει
παρά πολλές φορές, αλλά, επειδή η επανάληψη είναι µήτηρ µαθήσεως, να το πούµε για µία ακόµα φορά ότι στα νοσοκοµεία
του ΕΣΥ αυξήσαµε τις κλίνες ΜΕΘ από πεντακόσιες εξήντα πέντε
σε εξακόσιες ενενήντα πέντε. Έχουµε αναπτύξει εβδοµήντα
πέντε νέες κλίνες εντατικής θεραπείας σε πολύ µικρό χρονικό
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διάστηµα. Έχουµε µετατρέψει, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε
τον κορωνοϊό, µονάδες αυξηµένης φροντίδας, καθώς και θαλάµους αρνητικής πίεσης που είχαν την αναγκαία υποδοµή, προκειµένου να υποστηρίξουν συνθήκες µονάδας εντατικής θεραπείας.
Έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο υλοποιείται
καθηµερινά και λειτουργίες των κλινών ΜΕΘ, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε όλα τα σενάρια, όλα τα ενδεχόµενα, που αφορούν
στην εξέλιξη του κορωνοϊού στη χώρα µας.
Τρίτος άξονας είναι η ανάπτυξη απλών κλινών νοσηλείας και
κατηγοριοποίησή τους σε απλές κλίνες νοσηλείας και χρήσης
µόνο για κορωνοϊό και χρήσης νοσηλείας για υπόλοιπα περιστατικά.
Ξεκινώντας από τα νοσοκοµεία «Παµµακάριστος» και «Αγία
Βαρβάρα» και συνεχίζοντας µε το «Σωτηρία», τον «Ευαγγελισµό»
στην Αττική και αντίστοιχα σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και
της υπόλοιπης χώρας, έχουµε αναπτύξει περίπου τρεισήµισι χιλιάδες κλίνες για τη νοσηλεία περιστατικών κορωνοϊού. Φροντίσαµε αυτές οι κλίνες τόσο της απλής νοσηλείας, όσο και οι
προαναφερθείσες κλίνες εντατικής θεραπείας να βρίσκονται σε
συγκεκριµένες κλινικές και συγκεκριµένα τµήµατα τα οποία δεν
επικοινωνούν µε ασθενείς που νοσηλεύονται και δεν νοσούν από
κορωνοϊό.
Άξονας τέταρτος: Οι προµήθειες του αναγκαίου υγειονοµικού,
φαρµακευτικού και λοιπού εξοπλισµού. Τα ανέφερα και πριν. Να
τα ξαναπώ. Εξασφαλίζουµε σε κάθε περίπτωση την επάρκεια
όλων των υλικών και την ορθολογική χρήση των µέσων ατοµικής
προστασίας, έτσι ώστε να µην λείψει σε κανέναν τίποτα και ο κάθε υγειονοµικός να επιτελεί το έργο του µε ασφάλεια.
Προχωρούµε µε σχέδιο σε άµεση προµήθεια του αναγκαίου
υγειονοµικού υλικού και αυτό γίνεται, όπως έχουµε ξαναπεί, µε
τη βοήθεια δωρητών και του ιδιωτικού τοµέα. Το ελληνικό κράτος
ναυλώνει πτήσεις και έρχονται συνέχεια υλικά και παραδίδονται
στη χώρα.
Αναφορικά µε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, το σύνολο των
µονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ είναι
πλήρως εξοπλισµένες µε αναπνευστήρες, µόνιτορ, κρεβάτια και
γενικά όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη λειτουργία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, συντοµεύστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παράλληλα για την αύξηση της επάρκειας σε εξοπλισµό προχωρούµε στην υλοποίηση αντίστοιχων προµηθειών, αλλά και
αποδοχή δωρεών.
Επιπλέον, έχουµε διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες
φαρµάκων που µέχρι στιγµής δείχνουν ότι έχουν αποτέλεσµα
στη διαχείριση του κορωνοϊού. Υπάρχουν τα κρίσιµα αποθέµατα
που έχει ανάγκη η χώρα. Έχει απαγορευτεί η εξαγωγή αυτών
των προϊόντων και η συνταγογράφησή τους. Η χορήγηση γίνεται
µε ελεγχόµενη συνταγή.
Άξονας πέµπτος: Ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Εδώ υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασµός για την αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων αναφοράς και βεβαίως και αντιµετώπιση των ήπιων και µετρίων περιστατικών σε πρωτοβάθµιο
επίπεδο υγείας, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να πηγαίνουµε στα
νοσοκοµεία.
Επίσης, αναπτύσσουµε µε τη µέθοδο της τηλεϊατρικής την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών µε ήπια και µέτρια
συµπτώµατα που βρίσκονται στα σπίτια τους και θεσµοθετούµε
τις επόµενες ηµέρες την κατ’ οίκον νοσηλεία των ιατρών, έτσι
ώστε να µπορεί ο ιατρός να επισκέπτεται στον ασθενή στην οικία
του και να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας.
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
κοιτάξτε, πολλά από αυτά που είπατε τα είχατε απαντήσει και
στον κ. Μιχαηλίδη. Ο κ. Λαµπρούλης ήταν εντός της Αιθούσης
και τα έχει ακούσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ναι,
αλλά ετέθησαν επιπλέον ζητήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ζητώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, αλλά δεν θα
έχετε καµµία ανοχή στη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει.
Σχετικά µε το θέµα της επίταξης των δοµών υγείας του ιδιωτικού τοµέα που αναφέρατε, στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου βεβαίως και προβλέπεται επίταξη δοµών και προσωπικού.
Εάν χρειαστεί να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο, θα το κάνουµε
και ήδη προετοιµαζόµαστε για κάθε ενδεχόµενο.
Βρισκόµαστε σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου όλες οι δοµές να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος. Αντίστοιχο σχέδιο επίταξης, όπως είπα, έχουµε
δροµολογήσει και έχουµε σχεδιάσει που αφορά όχι µόνο την επίταξη των δοµών του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και την επίταξη των
ιδιωτών ιατρών µε στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας σε ανθρώπινο ιατρικό δυναµικό.
Και κάτι τελευταίο για τα διαγνωστικά τεστ τα οποία αναφέρετε. Στη µάχη της διάγνωσης του κορωνοϊού µπαίνει τις επόµενες ηµέρες το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας µε µεγάλη παραγωγική
δυνατότητα, προκειµένου να καλύψει αυξηµένες ανάγκες για τα
τεστ του κορωνοϊού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απλά, πριν πάρει τον
λόγο ο κ. Λαµπρούλης, ίσως βοηθήσει να πω ότι -δεν υπενθυµίζω, αλλά ενηµερώνω- ότι στο σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» -εγώ το ξέρω
γιατί φέρει την υπογραφή µου το 2005 όταν φτιάχτηκε για την
επιδηµία των πτηνών- υπάρχει µέσα, κύριε Λαµπρούλη, ξεκάθαρη η άποψη -εξ ου και βγήκε και η ΠΝΠ- ότι εφόσον χρειαστεί
–να χτυπήσουµε ξύλο, µέχρι στιγµής αυτό δεν χρειάζεται- αυτόµατα, όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία, όλα τα ιδιωτικά νοσοκοµεία,
όλα τα στρατιωτικά νοσοκοµεία τίθενται υπό ενιαίο κεντρικό
έλεγχο στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό υπάρχει από το 2005. Ας ευχηθούµε να µην χρειαστεί να το χρησιµοποιήσουµε.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άρα έχω από ένα πρώην Υπουργό και έναν νυν Υφυπουργό
απαντήσεις επί του θέµατος.
Όµως, δείτε, ο κ. Κοντοζαµάνης, κύριε Πρόεδρε, έκανε έναν
απολογισµό, αν θέλετε, της µέχρι τώρα πορείας, των µέτρων που
έχουµε πάρει. Εµείς δεν λέµε ότι δεν παίρνονται µέτρα. Ούτε κατηγορούµε την Κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η ερώτηση είχε συγκεκριµένο αντικείµενο, συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Εσείς αναφερθήκατε σε όλα αυτά που έχουν γίνει έως τώρα.
Δείτε, µιλάτε για τις εννιακόσες σαράντα και πλέον προσλήψεις. Τώρα πρέπει να γίνουν. Πότε θα γίνουν οι κρίσεις; Αλλά και
πάλι αυτές υπό κανονικές συνθήκες, όχι όταν είναι έκτακτες συνθήκες, όπως αυτές που βιώνουµε ως χώρα και όχι µόνο. Και το
γνωρίζετε πολύ καλά και όλοι σας εδώ σε αυτή την Αίθουσα, και
εσείς, κύριε Πρόεδρε, ότι σε κανονικές συνθήκες το Εθνικό Σύστηµα Υγείας περίπου αγγίζει τις τριάντα χιλιάδες. Και δεν µιλάµε µόνο για γιατρούς. Μιλάµε για παντός είδους νοσηλευτικό
και λοιπό προσωπικό. Άρα, λοιπόν, σε µια έκτακτη ανάγκη πόσο
θα χρειάζεται;
Εµείς δεν λέµε ότι δεν κάνετε τίποτα ούτε κατηγορούµε αυτό
το πράγµα. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες
όλων των κυβερνήσεων που απαξίωσαν µέσω της υποστελέχωσης, της υποχρηµατοδότησης το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυτά
είναι γνωστά. Και αν φέρνουµε και µε µορφή ερωτήσεων, αλλά
και στο δηµόσιο διάλογο παρεµβαίνουµε για τα ζητήµατα της δηµόσιας υγείας, το κάνουµε γιατί τώρα χρειάζεται να παρθούν
µέτρα.
Και δεν µπορείτε να λέτε –το είπε και ο κ. Κακλαµάνης, το λέτε
και εσείς- ότι προβλέπεται η επίταξη κ.λπ.. Εντάξει, η επίταξη
µπορεί να προβλέπεται, αλλά ήδη εσείς έχετε προχωρήσει σε µία
συµφωνία µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους στην υγεία, όπως
για παράδειγµα για τα κρεβάτια, για τις κλίνες ΜΕΘ που θα παραχωρούνται για περιστατικά κορωνοϊού, αυτές να αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζόµενους,
γιατί ειρήσθω εν παρόδω το κράτος δεν βάζει ούτε δεκάρα τσακιστή πλέον εδώ και χρόνια. Θα αποζηµιώνονται, λοιπόν, οι κλίνες
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των ιδιωτικών ΜΕΘ µε 1.600 ευρώ αντί για 800. Βάλατε κονδύλι
περίπου 30 εκατοµµυρίων, εάν δεν κάνω λάθος, από τον ΕΟΠΥΥ
προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας ποιους; Τους ιδιώτες.
Εµείς λέµε ότι η επίταξη έχει αυτόν τον χαρακτήρα: Να µην
χρεωθεί ο λαός µας, οι εργαζόµενοι, το κράτος κατ’ επέκταση,
ούτε ένα σεντς και να αξιοποιηθούν δωρεάν όλες αυτές οι υποδοµές και αντίστοιχα για το προσωπικό, µε τις αντίστοιχες βεβαίως µισθολογικές τους ικανοποιήσεις. Εµείς λέµε να αξιοποιηθούν όλα αυτά στην υπηρεσία αυτής της επείγουσας κατάστασης που βιώνουµε.
Βεβαίως, για τα κρεβάτια ΜΕΘ µπορεί να λέτε ότι τώρα λόγω
της έκτακτης ανάγκης κάνουµε την προσπάθεια, ανοίξαµε εβδοµήντα από τα εκατόν δέκα, ότι θα ανοίξουµε και άλλα και θα ολοκληρώσουµε κ.λπ.. Γιατί, µήπως φθάνουν τα επτακόσια πενήντα,
που µαζί µε τα τριακόσια πενήντα, φθάνουν τα χίλια ή τα χίλια
εκατό; Όσα έχει η χώρα στο σύνολο –και εννοώ από τον ιδιωτικό
τοµέα τα τριακόσια πενήντα- φθάνουν, όταν σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας ξέρετε πολύ
καλά ότι και µε βάση τον πληθυσµό της χώρας µας απαιτούνται
τρεισήµισι χιλιάδες κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας;
Με συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, έτσι είναι τα
πράγµατα. Πώς να το κάνουµε; Δεν µπορεί, λοιπόν, µπροστά
στην κρίση, «µατώνοντας» ο λαός, όχι µέσα από τα προβλήµατα
του δηµόσιου συστήµατος υγείας, αλλά και µέσα από µία σειρά
αντεργατικά µέτρα που προωθούνται σε συνέχεια όλων των προηγούµενων ετών, µέσω των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου,
ο λαός µας να υποβάλλεται σ’ αυτή τη βάσανο.
Άρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εµείς θέσαµε εδώ συγκεκριµένα
ερωτήµατα και θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις, εάν υπάρχει
στον σχεδιασµό της Κυβέρνησης αυτό το πράγµα, δηλαδή να
επιταχθούν οι αντίστοιχες, αναγκαίες µονάδες. Εµείς δεν λέµε
όλες, αλλά εκεί που θα χρειαστεί και όταν χρειαστεί οι αναγκαίες
µονάδες. Αυτά, όµως, απαιτείται από πριν να δροµολογηθούν.
Απαιτείται από πριν να οργανωθεί µέσω ενός κρατικού -λέµε
εµείς- σχεδίου όλη αυτή η κατεύθυνση υλοποίησης αυτών των
µέτρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος.
Κύριε Λαµπρούλη, ήµουν σαφής. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σαφώς και προβλέπουν την επίταξη δοµών και ανθρώπινου δυναµικού, εφόσον χρειαστεί και υπάρχει αυτό στον
σχεδιασµό µας και προετοιµαζόµαστε. Μέχρι στιγµής, όλοι βλέπουµε ότι βρισκόµαστε στο καλό σενάριο. Περίπου πεντακόσιοι
τριάντα συµπολίτες µας νοσηλεύονται στα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Εποµένως, ανάλογα µε την εξέλιξη της
νόσου, υλοποιούµε και το σχέδιό µας.
Θέλω να πω ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θα πρέπει να φροντίσει και τους ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν κορωνοϊό και έχουν
ανάγκη από την παροχή υπηρεσιών υγείας. Άρα υπάρχει, ένας
συνολικός σχεδιασµός, όπου άµα χρειαστεί, θα πάµε και στον
ιδιωτικό τοµέα, όπως σας είπα, θα επιτάξουµε τις µονάδες εντατικής θεραπείας, τις ιδιωτικές µονάδες και το προσωπικό και όλο
το προσωπικό του υγειονοµικού, είτε είναι στον δηµόσιο είτε
στον ιδιωτικό τοµέα, θα δώσει τη µάχη, εφόσον χρειαστεί.
Ανοίγουµε κλίνες εντατικής θεραπείας. Θα ανοίξουµε και
άλλες τις επόµενες ηµέρες και τον επόµενο µήνα και θα ανοίξουµε όσες χρειαστεί, προκειµένου να το αντιµετωπίσουµε.
Έχουµε πει πολλές φορές ότι έχουµε κάνει τεράστια πράγµατα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και είναι ευκαιρία ελλείψεις του παρελθόντος, που είχε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να
τις καλύψουµε αυτή την περίοδο.
Επαναλαµβάνω για µία ακόµη φορά, δεν είναι θέµα χρηµάτων
σε καµµία περίπτωση γι’ αυτή την Κυβέρνηση. Θα κάνουµε ό,τι
πρέπει, θα προσλάβουµε όσους πρέπει, θα αγοράσουµε οτιδήποτε χρειαστεί, προκειµένου να διασφαλίσουµε την παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 607/30-3-2020 επίκαιρης ερώτη-
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σης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Άµεση ανάγκη για ενίσχυση και ρευστότητα
στις επιχειρήσεις».
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ζούµε µια πρωτοφανή κρίση ασύµµετρων διαστάσεων, που κανείς δεν µπορεί να εκτιµήσει το µέγεθός της, η
οποία όµως δυστυχώς, απ’ ό,τι δείχνουν όλα τα δεδοµένα, θα
οδηγήσει σε ύφεση της ελληνικής οικονοµίας µέσα στο 2020. Ο
Υπουργός Οικονοµικών, µία εβδοµάδα πριν, την προσδιόρισε σε
ποσοστό 1% έως 3%. Την ίδια στιγµή, οίκοι αξιολόγησης λένε ότι
η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας θα είναι από 5% έως 8% και
δυστυχώς, κάποιοι διεθνείς αναλυτές την προσδιορίζουν µέχρι
και 15% λόγω της µεγάλης επίπτωσης που έχει ο τουρισµός στο
ΑΕΠ της χώρας. Ελπίζουµε να διαψευστεί αυτό σενάριο και να
µην φθάσουµε σε τόσο µεγάλο ποσοστό ύφεσης.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση σωστά πήρε µέτρα ανακούφισης για
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες, µέτρα αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων, αναστολής δανειακών υποχρεώσεων
για τρεις έως έξι µήνες στους ενήµερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες, µία επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισεκατοµµυρίου
ευρώ, που είναι ουσιαστικά ένα χαµηλότοκο δάνειο. Μέτρα,
όµως, τα οποία δεν ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ και πολλά απ’
αυτά δεν είναι ονοµαστικά, απλώς είναι χρονικές µεταθέσεις
υποχρεώσεων, όταν σε άλλες χώρες έχουµε µέτρα 10%, 14%,
21% και 10%, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η
Γερµανία.
Το ελληνο-γερµανικό επιµελητήριο µόλις χθες -και ελπίζω να
µην αµφισβητείτε την εγκυρότητά του- έκανε µία έρευνα και λέει
ότι το 94% των επιχειρήσεων επηρεάζεται απ’ αυτά τα µέτρα,
όταν ο ίδιος Υπουργός Οικονοµικών προχθές είπε ότι εννιακόσιες
χιλιάδες επιχειρήσεις και επτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες
επηρεάζονται και ότι µε τα µέτρα που εξήγγειλε καλύπτεται περίπου το 75%.
Βεβαίως, οι επαγγελµατίες επιχειρηµατίες αγωνιούν για την
επόµενη ηµέρα, τι θα τους ξηµερώσει και περιµένουν να δουν
εάν υπάρχουν κάποια µέτρα και προτάσεις από εσάς σε σχέση
µε άµεση ενίσχυση και ρευστότητα µε δάνεια, τα οποία θα κατευθυνθούν στο µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων και βεβαίως,
µέτρα οριστικού χαρακτήρα που έχουν σχέση και µε µείωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και στρατηγικά
µέτρα, όπως και το πότε αυτά θα εφαρµοστούν και πότε προσδιορίζετε ότι θα υπάρχει επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Μέχρι στιγµής τι έχουµε ακούσει από εσάς; Και εκεί εδράζεται
η ερώτηση. Έχουµε ακούσει για έναν εγγυοδοτικό µηχανισµό 1
δισεκατοµµυρίου ευρώ µε χρήµατα από το ΕΣΠΑ, που θα µοχλέψει άλλα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ελληνική οικονοµία και µε
τη χρήση όλων των διαθέσιµων εργαλείων -τουλάχιστον απ’ αυτά
που έχετε µέχρι σήµερα δηµοσιεύσει- συνολική δανειοδότηση
8,75 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μιλάµε για δανειοδότηση.
Βεβαίως, κυρίαρχο ρόλο θα παίξει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Δεν θα µπω αυτή τη στιγµή στο γεγονός ότι ενώ και εσείς την
έχετε εξαγγείλει από τον Σεπτέµβριο, µόλις πριν από έναν µήνα
ορίστηκε διοίκηση στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι σηµαντική
η λειτουργία της, το λέτε και εσείς, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, γιατί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι αποκλεισµένες από τις τράπεζες λόγω υψηλών επιτοκίων και δεν δανείζονται
εύκολα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα τις εγγυοδοτεί αυτές επιχειρήσεις, ώστε να αυξήσει την πιστοληπτική τους ικανότητα και να
βελτιώσει την πρόσβαση στον δανεισµό.
Όµως απ’ ό,τι ακούγεται και γράφεται στο σχέδιο νόµου, που
ετοιµάζετε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, προβλέπετε ότι πρόσβαση στη ρευστότητα θα έχουν µόνο οι επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι τραπεζικά ενήµερες µέχρις τις 31-12-2019. Ερωτώ: Σκοπεύετε να δώσετε άµεσες ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί και να συµπεριλάβετε και στα µέτρα ρευστότητας,
µέσω δανειοδότησης, και τις επιχειρήσεις που δεν είναι τραπεζικά ενήµερες, εξαιρώντας προφανώς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές;
Δεύτερον, µε ποια κριτήρια θα δοθούν και από τις τράπεζες
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αυτά τα δάνεια σε επιχειρήσεις και µε ποιες προϋποθέσεις, µε
το δεδοµένο ότι το ελληνικό δηµόσιο θα εγγυηθεί το 80% των
δανείων που θα δοθούν, το 35% του συνόλου του χαρτοφυλακίου που θα πέσει στην αγορά σαν ρευστότητα και βεβαίως, θα
εγγυηθεί 12 δισεκατοµµύρια στο µικρότερο σενάριο έως 18 δισεκατοµµύρια µε βάση τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες,
που καταλαβαίνετε πόσο επωφελής είναι αυτή τη στιγµή για το
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µιας
και θα απαντήσετε, σας βάζω κι ένα θεµατάκι εγώ: Επειδή, ορθώς, προτρέπει το Υπουργείο Υγείας να κάνουµε όσο µπορούµε
ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τις τράπεζες κ.λπ., µήπως κατά τη
διάρκεια της κρίσης ο κεφαλικός φόρος που πληρώνουµε για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στις τράπεζες πρέπει να σταµατήσει;
Σας λέω ενδεικτικά ότι για να βάλουµε ως Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς
τα 2.500 ευρώ, τα 17,5 ευρώ τα πληρώνεται η τράπεζα.
Νοµίζω στην περίοδο τουλάχιστον των τριών µηνών πρέπει δείξουν και µία συµπεριφορά αυτές οι τράπεζες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ξεκινήσω µε το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς οι Βουλευτές που κάναµε τη συνήθη διαδικασία διά τηλεφώνου στις τράπεζες, στην τράπεζα της Βουλής δηλαδή, το
κάναµε µε τη διαδικασία -κι εγώ- του εµβάσµατος από τη µία τράπεζα στην άλλη. Εκεί, η χρέωση είναι 17 ευρώ. Κι εγώ τα πλήρωσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν το λέµε για εµάς.
Το λέµε για τους πολίτες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ένα λεπτό, για να το εξηγήσω λίγο.
Εγώ έκανα τη συνήθη διαδικασία που έκανα όλα αυτά τα χρόνια που µπορεί εδώ το κατάστηµα να µας εξυπηρετεί εξ αποστάσεως. Εάν το έκανα, όµως, από το web banking, θα πλήρωνα 2
ευρώ. Και είναι καλό το ότι το θέσατε.
Άρα εάν όλοι πάµε -κι εµείς πρώτοι- στο web banking, δηλαδή
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές -εγώ δεν το χρησιµοποίησα, γιατί
πήγα µε τη συνήθεια- θα είχαµε 15 ευρώ λιγότερη χρέωση. Και
είναι µία ευκαιρία τώρα, όλοι να πάµε περισσότερο στην ηλεκτρονική διαδικασία.
Να ξέρετε ότι οι χρεώσεις, σύµφωνα -αν θυµάστε- την απάντηση που δόθηκε στον κ. Παπαδηµούλη, των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις ελληνικές τράπεζες είναι οι χαµηλότερες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, να είµαστε λίγο ψύχραιµοι σε αυτό.
Όποιος στραφεί από τη συνήθη διαδικασία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα κερδίσει και χρήµατα. Αυτή είναι η απάντηση.
Έρχοµαι τώρα στην απάντηση της ερώτησης.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ καλόπιστα θα σας πω όµως -για να κάνουµε και µία
συζήτηση επιπέδου- να µην έχει η ερώτηση µικροψυχία.
Για να µην σας αδικήσω, θέλω στη δευτερολογία σας να µου
πείτε: Πώς µετράτε ότι εµείς έχουµε δώσει 2,5% µε 3% του ΑΕΠ,
ενώ οι άλλοι 10% έως 20%, όπως γράφετε στην ερώτησή σας;
Διότι, για να ξέρετε, το επίσηµο στοιχείο που βγήκε από το
ECOFIN, από το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασµένη εβδοµάδα είναι ότι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι σήµερα 2,5%. Η Ελλάδα είναι στο 3%.
Γιατί αν µετρήσεις τον δείκτη µόνο του κρατικού προϋπολογισµού, τότε η Ελλάδα είναι στο ανώτατο σηµείο. Αν όµως θέλετε
να µετρήσετε, όπως εικάζω, το 10% έως 20%, όλες τις εξαγγελίες, δηλαδή και τις εγγυοδοσίες και τα δάνεια που θα έρθουν
και όλα τα υπόλοιπα, τότε δεν µπορείτε να µετρήσετε το 2,5%
µε 3%. Διότι τότε, είµαστε ήδη στο 10%. Άρα, για να µας κρίνετε
δίκαια, είµαστε στο 10%, στα 19 δισεκατοµµύρια του συνόλου
των πακέτων που έχουµε εξαγγείλει. Και θα σας πω αµέσως πώς
βγαίνουν τα 19 δισεκατοµµύρια.
Εµείς έχουµε πει 3 δισεκατοµµύρια -θα µοχλεύσουµε τρεισήµισι- σε πρώτη φάση µε ορίζοντα να φτάσει 6 δισεκατοµµύρια
και µε ορίζοντα να φτάσει 10 δισεκατοµµύρια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό τώρα το λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το έχω πει αυτό σε δύο µου συνεντεύξεις
Τύπου.
Άρα, σας λέω λοιπόν, αν θέλετε να µετρήσετε όλες τις εξαγγελίες που έχουν κάνει οι άλλοι, θα µετρήσετε και όλες τις εξαγγελίες που έχουµε κάνει εµείς. Αν θέλετε να µετρήσετε µόνο τα
πραγµατικά λεφτά που έχουν δώσει οι άλλοι, θα µετρήσετε µόνο
τα πραγµατικά λεφτά που έχουµε δώσει εµείς. Δεν µπορείτε,
όµως, να µετράτε σε εµάς τα πραγµατικά λεφτά και στους άλλους τις εξαγγελίες, για να µας παρουσιάζετε προς τα πίσω. Δεν
είµαστε προς τα πίσω ούτε στα οικονοµικά µέτρα. Είµαστε στην
πρώτη ταχύτητα και στα οικονοµικά µέτρα.
Δεύτερον, χαίροµαι -και είναι σωστό αυτό που είπατε- που
αναγνωρίζετε τη µεγάλη επιτυχία, όχι µόνο της Κυβερνήσεως και
του Πρωθυπουργού προσωπικά, αλλά της χώρας για το ότι εντάξαµε την Ελλάδα στο QE, πράγµα το οποίο σηµαίνει, όπως
σωστά αναφέρατε, τα 12 δισεκατοµµύρια έως τα 18 δισεκατοµµύρια που θα κατευθυνθούν από το πρόγραµµα αυτό της ποσοτικής χαλάρωσης για τον κορωνοϊό προς τα ελληνικά οµόλογα
είχαν άµεση επίπτωση την άµεση πτώση επιτοκίων δανεισµού
του ελληνικού δηµοσίου που από το 4,10% που είχε φτάσει την
προηγούµενη ηµέρα, σήµερα, είναι περίπου στο 1,50%. Άρα, είχε
άµεση επίπτωση στα δηµόσια οικονοµικά. Δεύτερον, έχει, πράγµατι, πολύ µεγάλη επίπτωση στη σταθερότητα του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος. Και αυτή ήταν µία εθνική επιτυχία, καθόλου αυτονόητη, όπως είδατε από τη δηµόσια ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αισθάνθηκε την
ανάγκη να εξηγήσει, γιατί αποφάσισε να παρακάµψει τους κανόνες της και να εντάξει την Ελλάδα σε αυτό το πρόγραµµα.
Θυµίζω ότι στο πρόγραµµα αυτό η Ελλάδα προσπαθούσε να
ενταχθεί από το 2015. Δεν µπορούσε να ενταχθεί, διότι τα οµόλογά µας δεν ήταν σε επενδυτική βαθµίδα και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαγορεύουν να αγοράζει
οµόλογα, που δεν είναι σε επενδυτική βαθµίδα. Η πρώτη εξαίρεση στην ιστορία τους έγινε για την Ελλάδα επί αυτής της Κυβερνήσεως. Και αυτό είναι µία εθνική επιτυχία.
Κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ τον χρόνο, θα απαντήσω στη δευτερολογία µου για τα µέτρα ένα προς ένα. Θα
ήθελα να ακούσω και την απάντηση του συναδέλφου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατρίνη, έχετε
τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, είµαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες αδυνατούν
να κατανοήσουν, γιατί ένα τηλεφώνηµα σε µία τράπεζα µπορεί
να τους χρεώνει 17 ευρώ και γιατί το πάτηµα ενός κουµπιού χρεώνεται 2 ευρώ. Αυτό νοµίζω ότι όποιος µας παρακολουθεί αδυνατεί να το κατανοήσει.
Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός επιµένει σήµερα να παρουσιάζει
ως µεγάλη επιτυχία την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα
αγοράς οµολόγων, όταν ξέρει ότι αυτό έγινε υπό έκτακτες συνθήκες, όπου πλέον ήρθησαν όλοι οι περιορισµοί. Μαζί µε αυτό,
όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, ήρθησαν και οι περιορισµοί του
Συµφώνου Σταθερότητας. Άρα, πλέον χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό κριτήριο πέραν του ορίου δαπανών 2%, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παράσχει
ρευστότητα σε όλα τα κράτη-µέλη. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό
για τη χώρα µας. Είναι πολύ σηµαντικό για το εγχώριο πολιτικό
σύστηµα. Όσες φορές όµως κι αν το πείτε, δεν αποτελεί προσωπική επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και το ξέρετε πολύ
καλά αυτό. Διότι, τις πρώτες µέρες της κρίσης -θυµάστε- η πολύ
θωρακισµένη ελληνική οικονοµία, όπως λέγατε µέχρι πρότινος,
πώς πήγαινε. Θυµάστε τα δεκαετή οµόλογα, τα spread και την
εικόνα το Χρηµατιστηρίου. Αυτό όµως δεν είναι της παρούσης.
Συµφωνώ ότι είναι πολύ σηµαντικό ότι υπάρχει ρευστότητα στις
τράπεζες. Το θέµα, όµως, είναι, αυτή η ρευστότητα πού θα διοχετευθεί και ποιοι θα τη δουν.
Και δεν µου απαντήσατε στην πρωτολογία σας για τα µέτρα
ενίσχυσης των επιχειρήσεων, αν θα δώσετε άµεσες ενισχύσεις,
αν θα δώσετε δάνεια στις επιχειρήσεις και µε ποιους όρους και
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ποιος θέτει αυτούς τους όρους. Εγώ να συµφωνήσω ότι η Ευρώπη ήταν πολύ διστακτική. Και θα έλεγα ότι απαράδεκτα καθυστέρησε στη λήψη µέτρων και µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει µία
λύση δραστική, αποφασιστική, για να στηρίξει τις χώρες και τις
οικονοµίες της Ευρωζώνης. Άρα, από τα αρχικά µέτρα υπέρ των
επιχειρήσεων που δεν εµπίπτουν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων µετά από έξι µέρες το αίρει και δίνει δυνατότητα ευελιξίας, σε σχέση µε τις κρατικές ενισχύσεις.
Περιµένουµε βεβαίως να δούµε τι θα γίνει και µε το οµόλογο,
το οποίο έχουν ζητήσει πάρα πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων
σωστά και η Ελλάδα. Βλέπουµε όµως ότι σε αρκετές χώρες
υπάρχουν µέτρα άµεσων ενισχύσεων, όπως στη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Μεγάλη Βρετανία. Στις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν
µέτρα εγγυοδοτήσεων, όµως, µε τέτοιους όρους που ουσιαστικά
είναι σαν να µιλάµε για µορφή άµεσων ενισχύσεων.
Προφανώς, η χώρα µας δεν µπορεί να διαθέσει 500 δισεκατοµµύρια, όπως αυτά που δίνει η Γερµανία ή 100 δισεκατοµµύρια, όπως αυτά που δίνει η Ισπανία. Έχει, όµως, πολύ µεγάλη
σηµασία να δούµε τους όρους µε τους οποίους θα δοθούν αυτά
τα δάνεια.
Βλέπουµε λοιπόν στο προσχέδιο που εσείς ετοιµάζετε για την
Αναπτυξιακή Τράπεζα, που είναι το βασικό εργαλείο δανειοδότησης των επιχειρήσεων, ότι ουσιαστικά δίνονται µε τους όρους
πάλι του τραπεζικού συστήµατος. Απλώς, συστήνεται µία επιτροπή διακυβέρνησης που θα παρακολουθεί αν εκτελείται το
σχέδιο. Και οι τράπεζες παρέχουν αρχεία στο Υπουργείο, για να
κάνουν δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Επαναλαµβάνω, όλα αυτά
συµβαίνουν τη στιγµή που το δηµόσιο εγγυάται 18 δισεκατοµµύρια, τη στιγµή που το δηµόσιο εγγυάται το 80% των δανείων και
το 25% των χαρτοφυλακίου και τη στιγµή που το κράτος στηρίζει
εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα που θα εµφάνιζαν διαφορετικά αποτελέσµατα στον ισολογισµό τους. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συστήνει σε τραπεζικά ιδρύµατα να είναι πολύ πιο
ευέλικτα στα δάνεια που θα δοθούν µε τις εγγυήσεις του δηµοσίου για να µην «κοκκινίσουν».
Εδώ, λοιπόν, εσείς τι κάνετε; Λέτε ότι δικαιούχοι των νέων δανείων είναι µόνο οι µη προβληµατικές επιχειρήσεις µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου 2019. Και έχει σηµασία να δούµε ποιες είναι τελικά
αυτές οι προβληµατικές επιχειρήσεις. Ποιες θεωρούνται προβληµατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα του 2020, όταν µε βάση τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του Δεκεµβρίου του 2019,
τα επιχειρηµατικά δάνεια σε ποσοστό 36% είναι µη εξυπηρετούµενα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι στο 50%, οι πολύ µικρές
επιχειρήσεις είναι στο 60%, ο κλάδος του εµπορίου στο 48% είναι
µη εξυπηρετούµενα δάνεια;
Να σας πω και σχετικά µε τον τουρισµό, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό κλείνετε!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ.
Ο τουρισµός, που ξέρετε τη σηµασία του, κύριε Υπουργέ, είναι
31% και οι αγροτικές δραστηριότητες 50%.
Όλοι αυτοί είναι προβληµατικοί, µη εξυπηρετούµενοι και ουσιαστικά είναι εκτός της δυνατότητας να τους χορηγηθεί ρευστότητα µέσω των δανείων. Γιατί ακόµα και αυτές οι επιχειρήσεις
που τα δάνειά τους έχουν µεταφερθεί στα funds, που εσείς λέτε
ότι ίσως είναι ευκαιρία τώρα να διαπραγµατευτούν τους όρους
αποπληρωµής, και αυτές οι επιχειρήσεις, πέρα από αυτό δεν
έχουν καµµία πρόσβαση στη ρευστότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τρεις φορές µου το
είπατε το «τελειώνω».
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε
Πρόεδρε, έχει σηµασία αυτό, λέει ότι ένας στους πέντε από αυτούς ότι θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής.
Άρα εσείς τι κάνετε τώρα; Ουσιαστικά αποσωληνώνετε τις επιχειρήσεις που είναι στην εντατική και δεν έχουν πρόσβαση στη
ρευστότητα και δεν έχουν τακτοποιήσει µε τις τράπεζες τις υποχρεώσεις τους. Δεν θα έχουν καµία δυνατότητα να έχουν ρευστότητα την εποµένη της κρίσης. Άρα όλες αυτές οι επιχειρήσεις
θα κλείσουν και όλοι αυτοί οι επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, ερ-
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γαζόµενοι, αναρωτιέµαι, κύριε Πρόεδρε, πού θα βρουν θέση εργασίας.
Γι’ αυτό κάνω έκκληση, κύριε Υπουργέ, και σε σας, µιας και θα
εγγυηθείτε όλα αυτά τα δισεκατοµµύρια στις ελληνικές τράπεζες, µαζί µε τις τραπεζικά ενήµερες στις 31 Δεκεµβρίου, να εντάξετε και σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων που είναι στο όριο.
Το 40% των προβληµατικών µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατρίνη, δεν
µπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο. Κλείστε!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τελείωσα.
Το 39% των επιχειρήσεων έχουν καθυστερήσει τρεις ως έξι
µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα ξέρει αυτά ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τον τελευταίο καιρό, θα µου επιτρέψετε να
σας πω ότι πιστεύω ότι στο Κίνηµα Αλλαγής προσπαθείτε να
βρείτε καταφύγιο σε αντιλήψεις τύπου «Δεν πληρώνω» και επειδή
έχετε κυβερνήσει αυτή τη χώρα, είδα και τη χθεσινή ανακοίνωση
του κ. Χρηστίδη, του εκπροσώπου Τύπου σας, να γίνει παύση
πληρωµής όλων των χρεών στην Ελλάδα…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το είπε αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, άκουσα πράγµατι ότι ο κ. Χρηστίδης,
έκανε δήλωση, βεβαίως.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν το έχω υπ’ όψιν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αν θέλετε να το διαβάσω σε λίγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Να το δούµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μην µε προκαλείτε. Με προκαλείτε τώρα και
εγώ όταν λέω κάτι, να ξέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος δεν το
έχει υπ’ όψιν του. Δεν σας προκαλεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφου:
«Πρέπει να υπάρξει όση παράταση χρειάζεται για την εξόφληση
κάθε λογαριασµο;», Χρηστίδης: «Η πρότασή µας -δική σας- είναι
να ισχύσει µέχρι να τελειώσει η κρίση του κορωνοϊού και τα
µέτρα προστασίας των πολιτών για τον περιορισµό της εξάπλωσής του». Κάθε χρέους!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Για το ρεύµα και το τηλέφωνο λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνουµε διαλογική συζήτηση.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επανέρχοµαι.
Θέλω να καταλάβετε κάτι και να σταµατήσετε τον λαϊκισµό
αυτές τις κρίσιµες ώρες. Εάν η χώρα χάσει την κουλτούρα πληρωµών που µε κόπο και µε θυσίες και του ΠΑΣΟΚ, χτίστηκε την
προηγούµενη δεκαετία, η πορεία µας προς τη χρεοκοπία θα είναι
αναπόφευκτη. Και το τελευταίο που θα ήθελε να εύχεται κάθε
υπεύθυνος πολιτικός της χώρας είναι να οδηγήσει τη χώρα ξανά
στον γκρεµό. Εµείς δεν θα το κάνουµε.
Επειδή ευτυχώς οι Έλληνες πολίτες έχουν περισσότερο µυαλό
από σας, θα σας πω ότι τις τελευταίες τρεις ηµέρες -κι αυτό είναι
πολύ ευχάριστο νέο, κύριε Πρόεδρε- τα έσοδα του κράτους
πήγαν περίφηµα. Οι Έλληνες πολίτες καίτοι τους είχαµε δώσει
δικαίωµα αναστολής πληρωµών, πήγαν µαζικά και πλήρωσαν και
τους συγχαίρω για αυτό, κι έτσι τα έσοδα του µηνός Μαρτίου
πήγαν εξαιρετικά καλύτερα του αναµενοµένου, αποδεικνύοντας
στην πράξη ότι οι Έλληνες πολίτες είναι υπεύθυνοι και αίρονται
εις το ύψος των περιστάσεων.
Έρχοµαι σε αυτό που είπατε, για να µην φανεί ότι το προσπερνάω. Γιατί επιλέγουµε να δανειοδοτήσουµε µε εγγυηµένα δάνεια
τις ενήµερες επιχειρήσεις, κύριε Κατρίνη; Πρώτον, διότι πρέπει
να ενισχύσουµε την κουλτούρα πληρωµών. Εάν πάντα έχει την
ίδια αντιµετώπιση αυτός είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και
αυτός που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, στο µέλλον
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κανένας δεν θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του.
Άρα, το πρώτο και το κυριότερο είναι να στείλουµε ένα σήµα
και είναι ευκαιρία η κρίση να το κάνουµε. Όποιος είναι εντάξει
στις υποχρεώσεις του, θα είναι πάντα και το κράτος εντάξει απέναντι σε αυτόν. Οποίος, όµως, δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, δεν µπορεί να αιτείται να έχει την ίδια αντιµετώπιση από
το κράτος, διότι τότε θα καταρρεύσουµε όλοι µαζί.
Δεύτερον και κυριότερο, αυτό που δεν σκέφτεστε είναι ότι αν
εντάξετε τις επιχειρήσεις που δεν θα µπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, κύριε Κατρίνη, άρα θα µοιράσεις τζάµπα
χρήµα, κατά τα δικά σας λεγόµενα, όλα τα δάνεια που δεν θα
πληρωθούν, ξέρετε ποιος θα τα πληρώσει; Ο Έλληνας φορολογούµενος.
Άρα εσείς τι λέτε; Λέτε να φορτώσουµε στον Έλληνα φορολογούµενο χρήµατα που θα πάρουν επιχειρήσεις που πριν από
την κρίση -το τονίζω- γιατί τα ενήµερα είναι έως 31 Δεκεµβρίου
του 2019, άρα ούτε καν είχε εµφανιστεί το πρώτο κρούσµα κορωνοϊού στην Κίνα, τουλάχιστον επισήµως. Άρα, λοιπόν, µας λέτε
ότι θέλετε στο ΠΑΣΟΚ να µοιράσουµε τα χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων ανεξέλεγκτα και χωρίς κριτήρια, έτσι για να
πουλήσετε εσείς ψηφοθηρία.
Κάνατε και το άλλο ατόπηµα και στην ερώτηση, αλλά το επαναλάβατε και προφορικά. Δήθεν µας ψέξατε ότι έχουµε καθυστερήσει την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν γνωρίζετε ότι το χρονοδιάγραµµα που παραλάβαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση,
η οποία το είχε φτιάξει και το είχα αναγνωρίσει και δηµόσια στον
κ. Δραγασάκη πολλές φορές, ήταν η λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας να είναι έτοιµη, εννοώ εν δράσει, από τον Μάιο
του 2020; Αντιθέτως, λόγω της κρίσης, την πήγαµε νωρίτερα του
χρονοδιαγράµµατος και είναι σήµερα έτοιµη και εν λειτουργία
για να µπορέσει να παίξει τον ρόλο της στην εγγυοδοσία την
οποία προηγουµένως αναφέρατε. Και αντί να πείτε µεγαλόψυχα:
«Μπράβο που πήγατε γρηγορότερα», µας κάνετε και ειρωνείες.
Λες και είναι η εποχή της ειρωνείας, κύριε Κατρίνη!
Πάµε λοιπόν, στο τι έχουµε κάνει. Ήδη ανακοινώσαµε, και η
σχετική πρόσκληση προς τα τραπεζικά ιδρύµατα θα ανακοινωθεί
αν όχι σήµερα ή αύριο, πάντως µέσα στα επόµενα εικοσιτετράωρα, το πρώτο πρόγραµµα ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ που µε
τη µόχλευση θα φτάσει σε δάνεια ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, εγγυηµένων δανείων 80%. Θα είναι κατά το µεγαλύτερο
µέρος για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το 70% δηλαδή, και το 30%
θα είναι για µεγάλες επιχειρήσεις.
Και θα µπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ενήµερα
τραπεζικά δάνεια, δηλαδή οι επιχειρήσεις που είναι αξιόχρεες
έστω σε έναν ελάχιστο βαθµό, να πάρουν δάνειο εγγυηµένο στο
80%. Θα µπορούν να ζητήσουν δάνειο έως το 25% του ετήσιου
τζίρου τους. Σε περιπτώσεις που µπορούν να αποδείξουν για
ποιον λόγο χρειάζονται περισσότερα χρήµατα, θα εξετάζεται και
το περισσότερο.
Άρα οι επιχειρήσεις που είναι εντάξει και ήταν εντάξει µέχρι
τέλος του χρόνου, θα βρουν άµεσα -λέµε από τις αρχές Μαΐου,
αλλά εργαζόµαστε να το κάνουµε ακόµα γρηγορότερα- εύκολο
και φθηνό δανεισµό κεφαλαίου κίνησης, για να είµαστε έτοιµοι
όταν αρθούν τα περιοριστικά µέτρα να πάρει µπρος η οικονοµία.
Κάνουµε µόνο αυτό; Όχι! Σήµερα το βράδυ, αν όχι αύριο το
πρωί, ξεκινά η ηλεκτρονική πλατφόρµα του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία η κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται και είναι
µέσα στους πληττόµενους ΚΑΔ, θα µπορεί να κάνει αίτηση για
να λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύνολο επιδότησης: ένα δισεκατοµµύριο. Αυτή η προκαταβολή θα µπει κατευθείαν στους τραπεζικούς λογαριασµούς
των επιχειρήσεων µέσω του Taxisnet και θα έχει πενταετή διάρκεια. Πρώτος χρόνος περίοδος χάριτος θα είναι τέσσερα χρόνια
αποπληρωµή µε χαµηλό επιτόκιο.
Μόνο αυτό κάνουµε για τις επιχειρήσεις; Όχι! Αναλάβαµε τη
µισθοδοσία του προσωπικού τους µε το περίφηµο έκτακτο επίδοµα των 800 ευρώ για όσο διάστηµα διαρκεί η κρίση, για να ελαφρύνουµε τα βάρη τους.
Μόνο αυτό έχουµε κάνει; Όχι! Μέσω του ΤΕΠΙΧ ανακοινώσαµε
δάνειο κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ στο οποίο για τα δύο επόµενα έτη πληρώνουµε όλο
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το επιτόκιο δανεισµού.
Μόνο αυτό έχουµε κάνει για τις επιχειρήσεις; Όχι! Έχουµε
ανακοινώσει 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, γιατί δεν τα µετράτε καλά
τα νούµερα, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τα ίδια και τα ίδια. Τα έχετε πει πολλές
φορές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν είναι τα ίδια.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τα έχετε πει πολλές φορές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω από την αρχή γιατί δεν τα καταλάβατε. Ένα, η εγγυοδοσία: 3,5 δισεκατοµµύρια. Δύο, το ΤΕΠΙΧ:
500 εκατοµµύρια. Τρία, η επιστρεπτέα προκαταβολή: ένα δισεκατοµµύριο. Τέσσερα, τα 800 ευρώ: πολλά δισεκατοµµύρια.
Πέµπτον, που δεν το µετρήσατε: πληρωµή όλων των επιτοκίων
των ενήµερων επιχειρηµατικών δανείων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ των µηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, µε τη δυνατότητα να υπάρξει και επέκταση αυτού του ποσού για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην
περίπτωση που υπάρξει επέκταση της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μόνο αυτά έχουµε κάνει, κύριε Κατρίνη; Όχι! Σε συµφωνία µε
τις τράπεζες έχουµε επιτύχει για όλους τους πληττοµένους στην
Ελλάδα, δηλαδή τους δικαιούχους των 800 ευρώ και τους εργοδότες επιχειρηµατίες που ανήκουν στους ΚΑΔ που έχουν µπει
στις διάφορες περιµέτρους προστασίας, πάγωµα του ιδιωτικού
τους χρέους, αναστολή για την ακρίβεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ κλείστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τους ενήµερους µόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): …πάγωµα του ιδιωτικού τους χρέους για τους
επόµενους τρεις µήνες.
Οι µη ενήµεροι, κύριε Κατρίνη, δεν πλήρωναν ούτως ή άλλως.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το 40%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ εγώ τώρα
που είµαι ενήµερος χρόνου, κλείστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τι αναστολή να πάρει αυτός που δεν πλήρωσε; Αναστολή παίρνει αυτός που πλήρωνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
καταλάβει ότι υπάρχει Προεδρεύων;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως, γιατί
έχουµε και συνέχεια. Παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα σας το πω για τελευταία φορά, κύριε Κατρίνη. Το ΠΑΣΟΚ ως παράταξη τη δεκαετία 2010 και εντεύθεν
πλήρωσε µεγάλο κόστος για να µείνει η χώρα όρθια και εγώ αυτό
το αναγνωρίζω. Είναι κρίµα αυτή την παρακαταθήκη υπευθυνότητας να την έχετε κάνει σµπαράλια µε όλα αυτά που λέτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάµε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ιωάννης Βρούτσης που είναι πάντα παρών.
Είναι η πρώτη µε αριθµό 608/31-3-2020 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αποσπασµατικά µέτρα για τη στήριξη
της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας θέτουν σε κίνδυνο τη
συνοχή του κοινωνικού συνόλου».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στην ερώτησή µου, απλώς να αναφέρω στη
Βουλή ότι πριν δύο ώρες ελάβαµε γνώση ότι η δοµή της Ριτσώνας έκλεισε, σφραγίστηκε. Είχαµε χθες το µεσηµέρι καταθέσει
ερώτηση σχετική για τα προβλήµατα τα οποία ανακύπτουν ή
έχουν ανακύψει και είναι γνωστά. Η δοµή της Ριτσώνας είναι
δίπλα στα όρια της Βοιωτίας. Στη Βοιωτία υπάρχει ανοιχτή δοµή
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και στα Οινόφυτα και στη Θήβα. Υπάρχει έκδηλη ανησυχία και
θα θέλαµε να γίνουν έλεγχοι ιδιαίτεροι, διότι ο συνωστισµός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό που λέτε είναι
άσχετο, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Απλώς το λέω επειδή είναι µείζον
θέµα µε την ανοχή σας. Με αυτή την έννοια..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι πολύ επίκαιρο.
Εντάξει. Σας µηδενίζω τον χρόνο και σας τον ξεκινώ και µπείτε
στην ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να αναφέρω ότι πρέπει να γίνουν δηµόσιοι έλεγχοι.
Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία υπάρχει, έχει όντως οδηγήσει την Κυβέρνηση να λάβει κάποια
έκτακτα µέτρα, προκειµένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και
το εργατικό δυναµικό της χώρας και οι ευάλωτες οµάδες. Αυτά
τα µέτρα δεν είναι, όµως, πλήρη, είναι ελλιπή και αυτή είναι η έννοια της ερώτησης. Κατά συνέπεια, είναι ανεπαρκή να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα, τα οποία έχουν ανακύψει. Και, πέραν
τούτου, αυτά τα ίδια µέτρα οδηγούν και στην καταστρατήγηση
εργασιακών δικαιωµάτων από πλευράς κάποιων πρόθυµων και
κακόπιστων εργοδοτών.
Ως προς την ανεπάρκεια ή την έλλειψη αυτών των µέτρων για
την κάλυψη των συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί, κύριε Υπουργέ, αναφερόµαστε ειδικά στους νέους ανέργους, στους µακροχρόνια ανέργους, στους επιστήµονες που δεν έχουν αρχίσει τη
σταδιοδροµία τους, στα άτοµα µε αναπηρία, στους συνταξιούχους και κυρίως σε αυτούς, βεβαίως, που δεν λαµβάνουν σύνταξη εδώ και καιρό µε ευθύνη της πολιτείας. Τα έχουµε πει, τα
ξέρετε γιατί υπάρχει και φτάσαµε σήµερα να είναι συνταξιούχοι
εδώ και τρία χρόνια και να µην έχουν πάρει ακόµα και σύνταξη.
Και, βεβαίως, υπάρχει το ζήτηµα του επισιτισµού και του τουρισµού, όπου υπάρχουν ζητήµατα για τους εργαζόµενους που δεν
τους καλύπτετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, για την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωµάτων θέλω να πω ότι οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έχετε
λάβει οδηγούν και δηµιουργούν µάλλον εύλογη ανησυχία λόγω
αναστολής της υποχρέωσης συµπλήρωσης των εντύπων συµπληρωµατικής απασχόλησης του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» που
αίρει στην πραγµατικότητα τη δυνατότητα ελέγχου από το ΣΕΠΕ.
Εκ των πραγµάτων δεν υπάρχει έλεγχος από τον ΣΕΠΕ των χρονικών ορίων εργασίας σε συνδυασµό µε τη θέσπιση της δυνατότητας της αναστολής σύµβασης εργασίας, αλλά και λειτουργίας
επιχειρήσεων µε προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας για δύο
εβδοµάδες µηνιαίως, που οδηγεί και σε τεράστιες απώλειες στις
αποδοχές πολλών εργαζοµένων, αλλά και σε µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, νοµίζουµε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να
καλύψει όλο αυτό το φάσµα των επιχειρήσεων, των επαγγελµατιών, των εργαζοµένων, των ανέργων και των παραγωγών χωρίς
εξαιρέσεις και επικαλύψεις και επίσης, να µεριµνήσει για την
εφαρµογή των ασφαλιστικών δικλείδων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρµογή των µέτρων και η αποφυγή αυθαιρεσιών των εργοδοτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα ερωτήµατα είναι συγκεκριµένα όσον αφορά τα ελλιπή
µέτρα: Πώς µπορούν να γίνουν επαρκέστερα και να καλύψουν
όλους τους κλάδους στους οποίους αναφερθήκαµε και, επίσης,
πώς προστίθεστε, κύριε Υπουργέ, να θεραπεύσετε τους κινδύνους που το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 10/3 και τα άρθρα 9 και 11
της ΠΝΠ της 20/3 δηµιουργούν ζητήµατα σε σχέση και µε τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Βρούτση, για να µην το ξεχάσω, παρακαλώ τους επιµελητές της Αιθούσης στην επόµενη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει πριν ανεβαίνει οµιλητής στο Βήµα, θα απολυµαίνετε τον
χώρο -σας έχουν δοθεί τα υλικά- και ύστερα ο Προεδρεύων θα
καλεί τον οµιλητή στο Βήµα.
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Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κ.
Μουλκιώτη για την επίκαιρη ερώτησή του σε µια κρίσιµη χρονική
στιγµή να κάνουµε µια κουβέντα και να ανοίξουµε τα ζητήµατα
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία ως πρώτη προτεραιότητα, τα ζητήµατα που αφορούν τον Κορωνοϊό, τις επιπτώσεις
στην κοινωνία τους εργαζόµενους, τους ανέργους. Είναι ένα
πρωτόγνωρο γεγονός που δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία
την πολιτική και την οικονοµική ζωή του τόπου και νοµίζω ότι
αυτό δεν παραγνωρίζεται από κανέναν.
Δέχοµαι καλοπροαίρετα την επίκαιρη ερώτηση, γιατί αυτό
είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο, εκτός από τις συζητήσεις που
γίνονται δηµόσια δια µέσου των εφηµερίδων, των δικτύων των
ηλεκτρονικών και της τηλεόρασης, είναι καλό -και για αυτό παραµένει η Βουλή εδώ πυλώνας δηµοκρατικού διαλόγου- να συζητάµε αυτά τα ζητήµατα πιο εκτενώς και πιο καθαρά µεταξύ των
κοινοβουλευτικών οµάδων.
Όµως, θα µου επιτρέψετε στην κριτική που ασκήσατε να καταθέσω και εγώ ένα µικρό «παράπονο», διότι αυτές τις κρίσιµες
στιγµές, κύριε Μουλκιώτη, πρέπει να ερχόµαστε εδώ πιο ενηµερωµένοι. Η ερώτησή σας δείχνει άγνοια υπό την έννοια ότι δεν
έχετε καταλάβει, δεν έχετε δει, δεν έχετε διαβάσει τι έχει κάνει
συνολικά η Κυβέρνηση χωρίς να διεκδικούµε το τέλειο, όπως το
έχουµε διατυπώσει, δείχνει ότι δεν έχετε ενηµερωθεί και εξηγούµαι.
Κυρίαρχη προτεραιότητα της Κυβέρνησης από την πρώτη
στιγµή και µε την κατεύθυνση που έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν η περιφρούρηση του κοινωνικού αγαθού της υγείας και
ταυτόχρονα, -όχι µόνο αυτό- µια ταυτόχρονη αντιµετώπιση των
ζητηµάτων των κοινωνικών που ανακύπτουν, των οικονοµικών,
όλα αυτά τα οποία θα περιγράψω αργότερα.
Στο αποτέλεσµα αυτών των προτεραιοτήτων που θέσαµε βλέπετε συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι και στο θέµα της
υγείας -οι δείκτες το λένε- η Ελλάδα πήρε πρώτη µέτρα λόγω
της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης και, δεύτερον, και στα
άλλα ζητήµατα τα οικονοµικά και τα κοινωνικά, συγκριτικά πάλι
µε την Ευρώπη, είµαστε µπροστά.
Θα εξηγήσω γιατί. Αναπτύξαµε, λοιπόν, στο δίκτυο των κοινωνικών και οικονοµικών θεµάτων πρωτοβουλίες οι οποίες δεν
έχουν προηγούµενο.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα µε την τελευταία δέσµη µέτρων από
τα τρία συναρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης -Άδωνις Γεωργιάδης, Οικονοµικών -Χρήστος Σταϊκούρας- και εγώ, ο οµίλων, ως θεσµικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, ολοκληρώσαµε
έναν πρώτο κύκλο σηµαντικής παρέµβασης για τα ζητήµατα
αυτά που αναφέρατε.
Έχω να σας πω το εξής: Καλύπτονται 1,7 εκατοµµύρια εργαζόµενοι, δηλαδή ποσοστό 81% των σηµερινών εργαζοµένων µε
την παρέµβασή µας.
Καλύπτονται οχτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις, το 76% του συνόλου των νοµικών προσώπων και, αν το δούµε σε επίπεδο ΚΑΔ,
που σήµερα ολοκληρώνεται µέσα στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» η καταγραφή τους µετά την υπουργική απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµικών, που εντάσσουµε και τον δευτερογενή
ΚΑΔ και τον πρωτογενή στο σύνολο των πληττοµένων επιχειρήσεων, φτάνουµε σε ποσοστό 86%.
Τρίτον, καλύπτουµε επτακόσιες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους και ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων, περίπου το 75% του συνόλου.
Τέταρτον, στο ζήτηµα, το οποίο αφορά τους ανέργους, το
οποίο αναφέρατε, και το επίδοµα ανεργίας των µακροχρονίων
ανέργων -το έχετε ακούσει, νοµίζω το γνωρίζετε- η παρέµβασή
µας ήταν σε όσους έληξε το επίδοµα ανεργίας µακροχρόνιας ή
τακτικής στο πρώτο τρίµηνο το 2020, που πιάνονται και όλοι οι
εποχιακοί µέσα σε αυτό το τρίµηνο, δίνουµε παράταση δύο
µηνών.
Ακούσατε, ταυτόχρονα, και για το δώρο Πάσχα, το οποίο είναι
µπροστά µας. Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί από όλες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί κανονικότατα µέσα στη Μεγάλη
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Εβδοµάδα. Για όλες τις υπόλοιπες δίνουµε παράταση για να ενισχύσουµε και τις επιχειρήσεις µέχρι τις 30-6-2020 και, ταυτόχρονα, ο κρατικός προϋπολογισµός µε εντολή που έδωσε ο
Πρωθυπουργός, θα καλύψει το κενό το οποίο δηµιουργείται στα
µη δουλευµένα.
Άρα, βλέπετε ότι η συνολική παρέµβαση της Κυβέρνησης ήταν
και γρήγορη και αντανακλαστικά δείξαµε και ευαισθησία δείξαµε.
Σε επίπεδο µεγεθών, θέλω να το ακούσετε γιατί έχει ενδιαφέρον για την ελληνική Βουλή, οι σχετικές πιστώσεις συνολικά αυξάνονται από 4 δισεκατοµµύρια σε 5 δισεκατοµµύρια από την
πρώτη εξαγγελία που είχαµε πει. Και αυτό γίνεται γιατί οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εννοώ τις αναστολές που δώσαµε στις επιχειρήσεις,
φορολογικές και ασφαλιστικές.
Όµως, οι αναστολές για τις ασφαλιστικές ειδικές υποχρεώσεις
από µόνες τους είναι 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση αυτών των µέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, µη
λέτε όλη τη συνέντευξη Τύπου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω σε λίγα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, εντάξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτή η επιβάρυνση, µαζί µε τις πρόσθετες δαπάνες για τη δηµόσια υγεία, την επιστρεπτέα προκαταβολή που
ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης για την ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, την ενίσχυση του προϋπολογισµού, το δώρο Πάσχα των εργαζοµένων
και όλα τα υπόλοιπα –για να µην τα ξαναπώ- ανέρχεται στα 6,8
δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σε 3,5% του ΑΕΠ.
Αυτή είναι, κύριε Μουλκιώτη, η παρέµβαση της Κυβέρνησης,
όταν ο µέσος όρος της Ευρώπης είναι 2%.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος από
το Κίνηµα Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρανοήσατε την
ερώτηση. Δεν υπάρχει άγνοια. Υπάρχει γνώση. Κι επειδή υπάρχει
γνώση, θα σας πω τα εξής: Βεβαίως το δώρο Πάσχα δόθηκε,
αλλά το επίδοµα του Πάσχα, κύριε Υπουργέ, που δίνετε, δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων, όπως τους εργαζόµενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι», τους αστυνοµικούς, τις Ένοπλες Δυνάµεις που δεν παίρνουν το επίδοµα του Πάσχα.
Όσον αφορά ανεπάρκεια µέτρων στην οποία αναφερθήκατε,
εµείς ζητάµε στους ανέργους να υπάρξει το βοήθηµα, τουλάχιστον, για όσο καιρό διαρκεί η κρίση. Αυτό ζητάµε. Συζητάµε για
τα άτοµα µε αναπηρία και µιλάµε γι’ αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηµα και µπαίνουν στο ΚΕΠΑ για πρώτη φορά. Πότε και
µε ποια διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι θα εξεταστούν και πότε θα
περιµένουν να πάρουν κάτι σε σχέση µε το πρόβληµα το οποίο
έχουν;
Σε σχέση µε τους συνταξιούχους, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
–το έχω πει κατ’ επανάληψη- ότι µέχρι τον Φλεβάρη του 2020
υπήρχαν εκατόν εξήντα µία χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις. Παραλάβατε κι εσείς από την προηγούµενη κυβέρνηση και συνεχίζουν
και υπάρχουν. Το έχουµε συζητήσει. Όµως, υπάρχουν εκκρεµότητες. Απ’ αυτούς τους εκατόν δέκα χιλιάδες δεν παίρνει κανείς
ούτε προσωρινή σύνταξη. Τι θα γίνει µ’ αυτούς τους ανθρώπους;
Δεν µπορούν να πάρουν κάποιο ποσό; Να δοθεί κάποιο ποσό σ’
αυτούς και στη συνέχεια ας παρακρατηθεί από τη σύνταξη που
θα πάρουν.
Αναφορικά µε τους εργαζόµενους στον κλάδο επισιτισµού και
τουρισµού, αυτοί έχουν µείνει εκτός, όπως κι αυτοί που παίρνουν
επίδοµα ανεργίας που τελείωσε πριν από τον Δεκέµβριο του
2016, αυτοί που έχουν λάβει το ειδικό εποχιακό επίδοµα, αυτοί
που εργάζονται για δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα ή αυτοί που
έχουν συµβάσεις µίας ηµέρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προκαλεί ανησυχία, κύριε Υπουργέ, ότι οι µικρές επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές ή εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισµό, αλλά έχουν ίδιους ΚΑΔ µε τα σουπερµάρκετ, δεν κάνουν τίποτα. Πράγµατι η Κυβέρνηση πήρε µέτρα
που καλύπτουν περίπου µέρος των τετρακοσίων χιλιάδων εργαζοµένων. Όµως, έχουν µείνει κάποιοι έξω.
Ακούστε, λοιπόν, γιατί δεν είναι επαρκή τα µέτρα. Είκοσι πέντε
µε τριάντα χιλιάδες εργαζόµενοι που το επίδοµά τους για το τρίµηνο έχει ήδη λήξει ή δεν τον πήραν λόγω έλλειψης των ενσήµων. Πρόκειται για εργαζόµενους στα ξενοδοχεία –τα γνωρίζετεπου κλείνουν νωρίς. Τι εννοούµε; Τα ξέρετε. Στη βόρεια Ελλάδα,
στο βόρειο Αιγαίο, στα Επτάνησα, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, η κίνηση έχει τελειώσει τον Δεκέµβρη µήνα. Όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι µένουν εκτός λόγω της κατάστασης που πράγµατι υπήρξε
τώρα. Όµως, δεν υπάρχουν και εκκρεµότητες; Οι «εξτρατζήδες»,
αυτοί δηλαδή που δουλεύουν µια, δυο φορές; Η πρόταση είναι
να δοθεί για δύο µήνες τουλάχιστον το επίδοµα ανεργίας και σ’
αυτούς. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει το Κίνηµα Αλλαγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επισηµαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει κηρυχθεί ακόµα υποχρεωτικά εκτελεστή η σύµβαση του επισιτισµού. Βεβαίως, έχει
λήξει η σύµβαση –κι εδώ θέλω να το δείτε, κύριε Υπουργέ- και
της µετενέργειας για τρεις πολύ συγκεκριµένες κατηγορίες που
είναι τα ζαχαροπλαστεία, τα εργοστάσια ζαχαρωτών και οι εργαζόµενοι στα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Άρα, στην επόµενη πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που θα καταρτήσετε, να υπάρχει και
παράταση της µετενέργειας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τα
δικαιώµατα.
Επίσης, για τους αυτοαπασχολούµενους και τους φορτοεκφορτωτές δεν αναφέρετε τίποτα.
Τέλος, υπάρχει ζήτηµα σε σχέση µε τους εργαζόµενους στα
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Κι εδώ µιλάµε για καταστρατήγηση της
νοµοθεσίας και των εργασιακών δικαιωµάτων.
Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι τέσσερα ζητήµατα, τα οποία θα σας
εντοπίσω σε σχέση µε την καταστρατήγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ πολύ για την ανοχή του Προεδρείου.
Το ένα είναι η περίπτωση προσπάθειας επιβολής αναστολής
των συµβάσεων των εκπαιδευτών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
που έχουν διοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και από τους
σχολάρχες. Τι σκέπτεστε; Θα κάνετε δεκτό το αίτηµα των σχολαρχών που επιµένουν αυτές τις µέρες; Υπενθυµίζουµε ότι µε
την ίδια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονται εξ αποστάσεως διδάσκουν, κάνουν µαθήµατα και δεν
παίρνουν τα 800 ευρώ, εξαιρούνται.
Αναφορικά µε την πρόταση για αναστολή υποχρέωσης δήλωσης της συµπληρωµατικής απασχόλησης µε το πρόγραµµα «ΕΡΓΑΝΗ», εδώ οι κακοπροαίρετοι εργοδότες κάνουν πάρτι. Κι εµείς
τι λέµε; Λέµε ότι πρέπει να λάβετε κάποια µέτρα, προκειµένου
και ο ΣΕΠΕ που δέχεται πολλά παράπονα να µπορεί να αντιµετωπίζει µία κατάσταση. Τι προτείνουµε; Προτείνουµε να ελέγχεται στον ΚΑΔ η δήλωση αναστολής στο πρόγραµµα «ΕΡΓΑΝΗ»
και προς τα έσοδα της επιχείρησης, για να δούµε αν δουλεύει ή
δεν δουλεύει και πώς µπαίνει στο πρόγραµµα «ΕΡΓΑΝΗ».
Επίσης, δίνονται άδειες κυκλοφορίας στο προσωπικό. Μπορούµε να ελέγξουµε όταν δίνονται άδειες στο προσωπικό, προκειµένου να υπάρχει διασταύρωση για το ποιοι εργαζόµενοι είναι
σε αναστολή και ποιοι εργαζόµενοι συνεχίζουν να δουλεύουν;
Τέλος, αναφορικά µε το άρθρο 9 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από 20 Μαρτίου, κύριε Υπουργέ, εµείς σας καλούµε
να το αποσύρετε άµεσα. Αυτή η πράξη είναι δύσκολη. Είναι
πράξη που δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στους εργαζόµενους.
Ζητάµε να αποσυρθεί το άρθρο 9.
Τέλος, θέλω να πω, καταλήγοντας, ότι τρεις φορές έχουµε καταθέσει τροπολογία για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των
εργαζοµένων στα νοσηλευτικά ιδρύµατα στο ΕΣΥ.
Μαθαίνουµε ότι λέτε ότι έχουν καλυφθεί απλά από το 2011
κ.λπ.. Πράγµατι υπάρχει αυτό. Όµως, τους άλλους που δεν καλύπτονται γιατί δεν τους εντάσσετε τώρα σαν επιβράβευση, προ-
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κειµένου να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον
χρόνο που προκαταβολικά θα µου δώσετε για να απαντήσω, διότι
ο κύριος συνάδελφος άνοιξε πλήρες πάλι το πακέτο του ζητήµατος των µέτρων που πήρε η Κυβέρνηση στην έκτακτη αυτή κατάσταση που βιώνουµε.
Ξεκινώ, λοιπόν, από το τέλος της πρωτοµιλίας µου, κύριε συνάδελφε. Ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών µε βάση τα
στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιµα, είναι περίπου 2% του ΑΕΠ.
Αυτός είναι ο µέσος όρος.
Η Ελλάδα, κύριε συνάδελφε, µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργού κ. Σταϊκούρα, που προχθές
ανακοινώσαµε είναι 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για Μάρτιο και
Απρίλιο. Ξεπερνάµε το 3,5% του ΑΕΠ.
Άρα, λοιπόν, αν δεν πρέπει να είµαστε µικρόψυχοι στην πολιτική –και δεν πρέπει, ειδικά σε τέτοιες πολιτικές περιόδους- θα
πρέπει να αναγνωρίζουµε και ποια είναι η πραγµατικότητα. Η Ελλάδα δίνει 3,5 % του ΑΕΠ, ενώ 2% είναι ο µέσος όρος των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που δείχνει ευαισθησία, αντανακλαστικά, σχέδιο, ετοιµότητα. Είναι όλα αυτά τα µέτρα που έχουν
ήδη ανακοινωθεί.
Εγώ σας ανακοίνωσα στην πρωτοµιλία µου τις παρεµβάσεις
που έχουµε κάνει κεντρικά σε ορισµένα θέµατα µισθωτών, ελεύθερων επαγγελµατιών. Είναι ήδη γνωστά, δεν προλαβαίνω µέσα
στο τρίλεπτο που διαθέτω να ξανακάνω πλήρη ανακοίνωση των
µέτρων και των παρεµβάσεων που κάνουν τα τρία Υπουργεία, η
Κυβέρνηση συνολικά. Όµως, θα σας πω τώρα γι’ αυτά τα οποία
δεν σας είπα στην πρωτοµιλία µου και τα θέσατε ξανά.
Βεβαίως, κύριε συνάδελφε, το ζήτηµα της ανεργίας είναι µείζον. Επαναλαµβάνω ότι το επίδοµα ανεργίας το προεκτείναµε
κατά δύο µήνες και «πιάνουµε» χιλιάδες ανέργους και µακροχρόνια ανέργους. Εάν χρειαστεί, ο µη γένοιτο, είµαστε έτοιµοι. Παρακολουθούµε τις εξελίξεις. Προετοιµαζόµαστε και για την
επόµενη µέρα, αν είναι δυσάρεστη, µε εκτιµήσεις όµως µε υπεύθυνο τρόπο, συγκροτηµένο και νοικοκυρεµένο. Κρατάµε καύσιµα
και για το τέλος –και ο νοών νοείτω- όταν θα χρειαστεί να κάνει
επανεκκίνηση η εθνική µας οικονοµία.
Το ζήτηµα το οποίο αναφέρατε για αναπήρους, για ΚΕΠΑ, για
συντάξεις, πρέπει να σας πω ότι έχουµε λάβει µέτρα. Και τα
ΚΕΠΑ αναστείλαµε, όλες τις επιτροπές και προεκτείναµε ως
προς τους χρόνους τις αναπηρίες χωρίς επανεξέταση για όλους,
για να µην πάνε και µπουν στην ταλαιπωρία του συγχρωτισµού
όσοι έχουν κάνει αίτηση.
Αναφορικά µε τα ζητήµατα που αφορούν το κράτος πρόνοιας
δεν λείπει ούτε ένα ευρώ από τα προνοιακά επιδόµατα. Υπάρχει
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για εκατοντάδες χιλιάδες αδύναµους, το άρθρο 21 για τη στήριξη της οικογένειας, το επίδοµα
του ενοικίου. Όλα αυτά κατατίθενται και πληρώνονται κανονικότατα και αφορούν χιλιάδες συµπολίτες µας που ήταν και πριν και
µέσα σ’ αυτήν τη πρωτοφανή κρίση.
Όσον αφορά το θέµα των συντάξεων, είµαι υποχρεωµένος,
κύριε συνάδελφε, να κάνω µία επανατοποθέτηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα, για το οποίο θα περίµενα τουλάχιστον από εσάς
µία απάντηση πιο συγκεκριµένη, διότι όταν µου θέτετε το θέµα
των εκκρεµών συντάξεων µία, δύο, τρεις φορές, ας ακούσω τι
λέει και το Κίνηµα Αλλαγής και ποια είναι η πρότασή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Να ρωτήσετε στο Κίνηµα Αλλαγής…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας λέω, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, το εξής: Δυστυχώς, µε ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 2019, στην ερώτηση που
δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως όφειλε, ενώ προκαλούσα και έκανε η Νέα
Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής, η απάντηση είναι ότι παραλάβαµε ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις, κύριες εφάπαξ, επικουρικές, επανυπολογισµούς, συντάξεις
χηρείας. Ένα σωρό εκκρεµότητες µας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο
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Υπουργείο Εργασίας.
Ό,τι έλεγα το 2012-2014 ως Υπουργός, επαναλαµβάνω και
τώρα. Το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων δεν λύνεται ούτε
αντιµετωπίζεται µόνο µε το ανθρώπινο δυναµικό. Μόνο µε έναν
τρόπο αντιµετωπίζεται, µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Και το
2014 είχαµε έτοιµο το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο διέκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα οι συντάξεις θα ήταν ψηφιακές. Τι κάνουµε τώρα;
Στελεχώσαµε µε περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό τον τοµέα
απονοµής συντάξεων, αυξήθηκε η ροή της απονοµής συντάξεων.
Δυστυχώς η κρίση και η άδεια ειδικού σκοπού που υπάρχει και
για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ είναι ένα σηµείο αδυναµίας,
διότι και οι άνθρωποι αυτοί είναι γονείς και πρέπει να παίρνουν
την άδεια ειδικού σκοπού. Όµως, στη συγκεκριµένη κατεύθυνση
η πυξίδα, το ορόσηµο, το εµβληµατικό που έχουµε θέσει ως
στόχο, την ψηφιακή σύνταξη για τον µήνα Ιούνιο αν µετακινηθεί
για κάποιες µέρες, εβδοµάδες ή µήνα, είναι ζήτηµα λόγω ακριβώς της αδυναµίας που έχουµε. Όµως, παραµένει. Να είστε σίγουρος, κύριε συνάδελφε, ότι η Κυβέρνηση αυτή θα κάνει πράξη
την ψηφιακή σύνταξη που θα δώσει και λύση για πάντα στο µεγάλο πρόβληµα δεκαετιών της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Και τώρα θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 603/23-3-2020
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου
Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεσα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας από τον κορωνοϊό».
Κύριε Κατσώτη, πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε τον χρόνο για να µπορέσουµε να µπούµε
στη νοµοθετική εργασία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συνεχείς ερωτήσεις
Βουλευτές του ΚΚΕ σας θέτουν σηµαντικά προβλήµατα και αιτήµατα εργαζοµένων όλων των κλάδων και ιδιαίτερα των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό και τον επισιτισµό, για τους
οποίους φέτος τα προβλήµατα θα είναι σοβαρά, όπως επίσης και
των ανέργων, των αυτοαπασχολουµένων και των επιστηµόνων
όλης της χώρας.
Με αυτή την ερώτηση θέτουµε τις σοβαρές συνέπειες που
προκύπτουν από την έλλειψη µέτρων που υποδεικνύει η επιστηµονική κοινότητα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους δουλειάς. Ένα µέτρο που πήρατε, για
παράδειγµα, είναι η απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των
δέκα ατόµων και η καθολική απαγόρευση, εκτός των έξι περιπτώσεων, µετακίνησης των πολιτών. Όµως, σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόµενοι ο ένας είναι πάνω στον άλλον, χωρίς να τηρείται καν η απόσταση του ενός µέτρου, µε κοινόχρηστα µέσα εργασίας και µε
πληµµελή καθαριότητα, λόγω του µειωµένου αριθµού καθαριστριών. Έγιναν πρώτο θέµα αυτές τις µέρες οι ουρές στις τράπεζες. Όµως, αποσιωπάτε αυτή την εγκληµατική στάση της
εργοδοσίας. Καθηµερινά οι καταγγελίες των εργαζοµένων στα
σωµατεία είναι δεκάδες, ενώ αποκαλυπτικές είναι οι επιστολές
των υπαλλήλων εταιρειών τηλεφωνικών κέντρων και κινητής τηλεφωνίας από µεγάλα εργοτάξια, ιδιωτικές κλινικές, βιοµηχανικές µονάδες, εργοστάσια τροφίµων και από τα σουπερµάρκετ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέτουµε βέβαια στα Πρακτικά καταγγελίες αυτών των
σωµατείων, για να δείτε το µέγεθος, αν θέλετε, της ασυδοσίας
που υπάρχει όσον αφορά τα µέτρα τα οποία δεν παίρνονται
στους χώρους δουλειάς.
Καταθέτω στα Πρακτικά αυτές τις καταγγελίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι µεγάλη, γιατί δεν έχει πάρει
κανένα από τα υποδεικνυόµενα από τους επιστήµονες µέτρα
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προστασίας των εργαζοµένων, ενώ επιπρόσθετα έχει αναστείλει
και τους ελέγχους των επιχειρήσεων από το Σώµα Επιθεωρητών
Εργασίας και από τους άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξενοδοχείο «ACROPOL» που
έχουν µεταφερθεί άνθρωποι για καραντίνα και έχει κρούσµατα
κορωνοϊού υποχρεώνουν τους εργαζόµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους να προσφέρουν υπηρεσίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν
καµµία σχέση. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η τακτική της εργοδοσίας και η Κυβέρνηση δεν παρεµβαίνει, παρ’ όλο που είναι υπ’
όψιν του Υπουργού Τουρισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, κύριε Υπουργέ, εκµεταλλευόµενοι
την πανδηµία, την ανασφάλεια και την αγωνία των εργαζοµένων,
υποχρεώνουν σε συνέχιση εργασίας τους εργαζόµενους, χωρίς
τις αναγκαίες χωροταξικές αλλαγές, την τήρηση αποστάσεων,
την απολύµανση εργαλείων εργασίας µε αντισηπτικά που είναι
ανύπαρκτα και χωρίς τα ενδεικνυόµενα µέτρα υγείας και ασφάλειας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Χαρακτηριστικό της εγκληµατικής στάσης είναι η υποχρέωση
των εργαζοµένων να µετακινούνται σε άλλα κτήρια των οµίλων,
κάτι που και εσείς προβλέπετε στην ΠΝΠ, αλλάζοντας δύο και
τρία µέσα µαζικής µεταφοράς και µε ίδιους όρους εργασίας εκθέτοντας σε όλο και µεγαλύτερο κίνδυνο τους εργαζόµενους,
και όχι µόνο, από τη διασπορά του κορωνοϊού. Στα ύποπτα κρούσµατα δεν γίνεται τεστ. Είναι στην ευθύνη του εργαζόµενου, λέει
η εργοδοσία, το αν θα κάνει το τεστ ή όχι, όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόµενοι. Ασυµπτωµατικοί εργαζόµενοι που έχουν κρούσµατα κορωνοϊού στον περίγυρό τους αναγκάζονται να τα αποκρύπτουν και να προσέρχονται στην εργασία τους.
Υπάρχουν µεγάλες ευθύνες της Κυβέρνησης και εµείς σας ρωτάµε αν προτίθεστε να πάρετε µέτρα, ώστε να διασφαλιστούν
όλοι οι ενδεδειγµένοι όροι που έχει υποδείξει η επιστηµονική κοινότητα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, του λαού
γενικά, σε τόσους χώρους δουλειάς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, όπως
ευχαριστώ και τον συνάδελφό κ. Κατσώτη γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα επίκαιρη ερώτηση που δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε
στην ελληνική Βουλή ένα ζήτηµα το οποίο έχει το ειδικό του
βάρος και την ξεχωριστή αντιµετώπιση µέσα στην κρίση που βιώνουµε.
Κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι τόσο την προηγούµενη περίοδο όσο και την προ-προηγούµενη συνεχίζω να λέω
σταθερά ότι έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας.
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελείται από εξαίρετους
υπαλλήλους, γνώστες του αντικειµένου που έχουν κληθεί να επιτελέσουν -το αντικείµενο αυτό έχει σχέση µε την υπεράσπιση των
εργατικών δικαιωµάτων- και κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους.
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας εξοπλίζεται διαχρονικά από
όλες τις κυβερνήσεις µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µε ειδικό
οργανωτικό πλαίσιο για τους εξειδικευµένους ελέγχους που
κάνει, ενώ ενισχύεται µε ανθρώπινο δυναµικό, όπως το τελευταίο
διάστηµα που ενισχύθηκε µε δεκάδες νέους υπαλλήλους. Ωστόσο, αυτά θα τα αναφέρουµε κάποια άλλη στιγµή στη Βουλή. Επίσης, θέλω να σας πω ότι συνεχίζει να κάνει απρόσκοπτα κανονικά
τη δουλειά του.
Όµως, πρέπει να συνοµολογήσω ότι δεν είµαι από αυτούς που
θα παραδεχτούν ότι τα πράγµατα είναι παράδεισος στην αγορά
εργασίας. Ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Ειδικά τώρα, όµως, µέσα
σε ένα τέτοιο ακανόνιστο περιβάλλον που τα πάντα έχουν αλλάξει κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι µπορούµε να έχουµε την
απαίτηση τα πράγµατα να είναι τόσο κανονικά όσο ήταν πριν την
κρίση. Ωστόσο, εννοείται ότι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
είναι στην πρώτη γραµµή της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωµάτων και ειδικά γι’ αυτό το οποίο αναφέρετε, για τα ζητή-
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µατα που αφορούν την αντιµετώπιση της διασποράς του ιού.
Το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία µε το ΣΕΠΕ από την
πρώτη στιγµή που βρέθηκε το πρώτο κρούσµα του ιού έδωσε
κατευθύνσεις προς το ΣΕΠΕ να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάµεις
για την περιφρούρηση και τη διασφάλιση των εργαζοµένων απέναντι στα συγκεκριµένα ζητήµατα µέσα στους εργασιακούς χώρους.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω -θα τα πω και πιο αναλυτικά στη δευτερολογία µου- ότι η δουλειά γίνεται. Έχω εµπιστοσύνη στους
υπαλλήλους του ΣΕΠΕ και στηρίζουµε το ΣΕΠΕ, γιατί είναι η
ασπίδα στήριξης των εργαζοµένων. Το ΣΕΠΕ λειτουργεί στον
βαθµό που µπορεί και µέσα σε αυτό το περιβάλλον, καθώς και
εκεί δεν µπορώ να πω τίποτα για τους υπαλλήλους του, καθώς
σε όλες τις υπηρεσίες αξιοποιούν την άδεια ειδικού σκοπού,
αφού είναι γονείς. Δεν µπορώ να πω σε κάποιον ότι επειδή εργάζεται σ’ αυτό το ειδικό σώµα δεν µπορεί να πάρει άδεια ειδικού
σκοπού, εκτός αν το υπερασπιστεί κάποιος άλλος αυτό. Όµως,
το ΣΕΠΕ συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του απρόσκοπτα και
έχουν ήδη ληφθεί µέτρα τα οποία και θα αναδείξω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν θέλουµε να
καταγγείλουµε το ΣΕΠΕ και τη λειτουργία του, αλλά συνολικά
την Κυβέρνηση για τα µέτρα που αυτή παίρνει ή δεν παίρνει για
την προστασία των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς. Γι’
αυτό και µε την ερώτησή µας αναδείξαµε αυτά τα µεγάλα προβλήµατα και την ανάγκη να ληφθούν άµεσα µέτρα.
Όµως, τα προβλήµατα οξύνονται, τα αδιέξοδα των εργαζοµένων µεγαλώνουν, ακριβώς γιατί η Κυβέρνηση αυτή την περίοδο
µε τις πέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου παίρνει µέτρα
µε τα οποία ενισχύει την εργοδοτική επίθεση ενάντια σε ό,τι δικαίωµα έχει αποµείνει από τα µνηµονιακά µέτρα.
Ο «κερδοϊός» τον οποίο υπηρετείτε µε αυτή την πολιτική και
όλα τα µέτρα για τη δήθεν προστασία σκορπούν τη µόλυνση
στους εργαζόµενους και τον λαό. Οι απολύσεις, η πλήρης ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις, η αναστολή της σύµβασης εργασίας εν µέρει ή εν όλω των εργαζοµένων, η µείωση του µισθού
κατά 50% από την εκ περιτροπής απασχόληση δύο εβδοµάδες
τον µήνα -που ο συνάδελφος προηγουµένως είπε να το πάρετε
πίσω, όπως βέβαια και εµείς-, τα ωράρια που καθορίζονται από
την εργοδοσία χωρίς άµεση καταχώρηση στην «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά
συγκεντρωτικά στο µέλλον, το δώρο του Πάσχα που πέρασε στις
καλένδες για χιλιάδες εργαζόµενους είναι όσα επέφερε αυτή η
πολιτική σας για τη στήριξη, όπως λέτε, των εργαζοµένων.
Η περιστολή των συνδικαλιστικών και δηµοκρατικών ελευθεριών που συνοδεύουν όλα αυτά τα µέτρα ενισχύουν την εργοδοτική τροµοκρατία και την παρεµπόδιση ακόµα και της λειτουργίας των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, ενώ λέτε ότι στηρίζετε το ΣΕΠΕ, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες.
Και εδώ θέλουµε να καταθέσουµε πάλι για τα Πρακτικά µία καταγγελία της εργοδοσίας του «PRAKTIKER», η οποία λέει µε λίγα
λόγια στους εργαζόµενους ότι επειδή µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου αναστέλλονται όλες οι συνδικαλιστικές λειτουργίες, άρα λοιπόν δεν µπορεί να λειτουργεί καµία επιτροπή, ούτε
η επιτροπή για την υγιεινή και ασφάλεια. Το λέει µε έγγραφό της
η εργοδοσία στους εργαζόµενους. Σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, οι επιτροπές υγιεινής και ασφαλείας θα πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Αυτό τους λέει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµφωνείτε µε αυτό; Πρέπει να µας απαντήσετε αν συµφωνείτε αλλιώς να µας πείτε τι µέτρα προτίθεστε να πάρετε.
Η εργοδοσία, λοιπόν, µε τη στήριξή σας και έχει ξεσαλώσει.
Τα 800 ευρώ επίδοµα και αυτό όχι για όλους τους εργαζόµενους
γιατί εξαιρεί χιλιάδες εποχιακά εργαζόµενους, ανέργους και άλλους που εργάζονται µε εργόσηµο –πλήττονται βέβαια πολύ περισσότεροι- δεν µπορεί να καλύψει αυτό το επίδοµα, το µόνιµο
τσάκισµα των δικαιωµάτων που θα ακολουθούν του εργαζόµενους µόνιµα το επόµενο διάστηµα.
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Εδώ υπάρχει επίσης µία επιστολή των εξτρά εργαζοµένων
στον τουρισµό που απευθύνεται στους ξενοδόχους και στην Κυβέρνηση. Και αυτή θα την καταθέσω στα Πρακτικά να την δείτε,
κύριε Υπουργέ, και θα δείτε ποιο είναι το µέγεθος –να το πω έτσιτων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αυτοί οι εργαζόµενοι.
Η Κυβέρνηση χρειάζεται να πάρει άµεσα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων µε συνεχείς ελέγχους για την εφαρµογή όλων όσων υποδεικνύει η επιστηµονική κοινότητα, να καταργηθούν άµεσα όλα τα αντεργατικά µέτρα της ΠΝΠ.
Καταθέτουµε επίσης στα Πρακτικά ψήφισµα των εκατοντάδων
οργανώσεων των εργαζοµένων και των συνταξιούχων που διεκδικούν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας τους άµεσα από την Κυβέρνηση τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Εµείς πιστεύουµε ότι η αντεπίθεση της εργατικής τάξης είναι
µονόδροµος, δεν µπορεί να σιωπήσει για να µπορέσει να διεκδικήσει αυτή την ανατροπή αυτής της πολιτικής, η οποία είναι
πραγµατικά θανατηφόρα, χειρότερα βέβαια από αυτή την επιδηµία που σήµερα κυριαρχεί στη χώρα µας και πρέπει να υπάρχει
ατοµική ευθύνη -εµείς λέµε ότι πρέπει να υπάρξει- αλλά όµως
πέρα από εκεί η συλλογική ευθύνη, η κυβερνητική ευθύνη θα
πρέπει να είναι αυτή που θα αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα των εργαζοµένων και του λαού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία
του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς, ο αγαπητός συνάδελφος εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν απέφυγε και πάλι να πολιτικοποιήσει τον κορωνοϊό. Είναι στο DNA του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος να θέλει να κάνει πολιτική αντιπαράθεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ακόµα και σε ζητήµατα τα οποία σε όλο τον
κόσµο έχουν αναγνωριστεί ως πανδηµία. Και αυτή η κρίση, κύριε
συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, δεν διαπερνά µόνο
την Ελλάδα, διαπερνά την Ευρώπη, διαπερνά ολόκληρο τον
κόσµο, ισχυρότατες οικονοµίες οι οποίες αυτήν τη στιγµή γονατίζουν.
Δεν ξέρω από πού απορρέουν αυτά που λέτε. Επιτρέψτε µου
όµως, επειδή µου ασκήσατε σκληρή κριτική –όχι προσωπικά,
στην Κυβέρνηση- για τα µέτρα που έχουµε πάρει, θέλω να σας
πω ότι κάνετε µεγάλο λάθος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
και της προστασίας δεν είναι δικό σας δικαίωµα-προνόµιο να
είναι ο εργαζόµενος. Δικό µας είναι! Εµείς πρέπει να το κάνουµε
και στο κέντρο της πολιτικής και της ιδεολογίας µας έχουµε τον
άνθρωπο και τον εργαζόµενο. Πρώτα και κύρια!
Και έχουµε επιτύχει σε αυτό, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές
µας όλα αυτά τα χρόνια, η δική µας πολιτική αντίληψη ήταν να
δηµιουργήσουµε µία οικονοµία που να διαµορφώνει ένα περιβάλλον που µέσα από την άνθιση της οικονοµίας να δηµιουργεί
πλούτο και ο πλούτος να στηρίζει τον άνθρωπο και τον εργαζόµενο.
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Ποια είναι η δική σας θέση; Τι είπατε σήµερα; Μιλήσατε σαν
να µην γίνεται τίποτα στον περιβάλλοντα χώρο. Καλά, το ΚΚΕ
πού είναι; Εκτός τόπου και χρόνου; Στον Άρη ζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας; Δεν βλέπει ότι το 86% των επιχειρήσεων
καταρρέουν και έχουν κλείσει; Το ακούσατε αυτό ή κλείνετε τα
αυτιά σας και λέτε άλλα πράγµατα στους δικούς σας ανθρώπους;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Θα παίρνετε τις απαντήσεις που σας αρµόζουν, κύριε Κατσώτη. Τέλος τα ιδεολογικο-πολιτικά παιχνιδάκια! Εδώ θα παίρνετε τις απαντήσεις που σας αρµόζουν και σας αξίζουν!
Για να συνεννοούµαστε, µε βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσα
λίγο πριν, το 86% των ελληνικών επιχειρήσεων καταρρέουν, είτε
τις έχουν κλείσει µε διοικητική αναστολή είτε ο τζίρος τους έχει
υποστεί σοβαρή ζηµιά. Τι θέλετε να µου πείτε για το 86% των ελληνικών επιχειρήσεων; Ότι κλέβουν τους εργαζόµενους και παραβιάζονται ωράρια; Συνειδητοποιείτε τι λέτε;
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξέρετε ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον εργαζόµενο γιατί την επόµενη ακριβώς µέρα
της κρίσης ζητάµε ένα και µόνο πράγµα: να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Και κάνουµε τα πάντα για αυτό, διότι δεν µπορεί
να υπάρχει ελληνική οικονοµία αν δεν υπάρχουν εργαζόµενοι και
θέσεις εργασίας. Και πήραµε µέτρα πρωτοφανή. Πήραµε το
µέτρο της αναστολής της σχέσης σύµβασης εργασίας, βάζοντας
σε µία «οµπρέλα» ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους –που θα πάρουν τα 800 ευρώελεύθερους επαγγελµατίες, δηλαδή το σύνολο των Ελλήνων εργαζοµένων. Το συνειδητοποιείτε; Και αυτή τη στιγµή µας ασκείτε
κριτική ότι δεν ενδιαφερόµαστε για τους εργαζόµενους;
Πήραµε το δύσκολο µέτρο το πρωτοφανές της ακύρωσης των
απολύσεων που γίνονται µετά τις 20 Μαρτίου και βάλαµε µία
ρήτρα, έναν παρανοµαστή, όποιο µέτρο ευνοϊκό βάλαµε για τις
επιχειρήσεις σε όποιο επίπεδο είτε αναστολή υποβολής δηλώσεων φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ, εκπτώσεων, ό,τι
µέτρο και αν πήραµε, στον παρονοµαστή υπήρχε ένα µόνο στοιχείο: η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.
Συνοψίζοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι σφάλλει ο κύριος συνάδελφος εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Δεν
έχει το προνόµιο να λέει και να διεκδικεί ότι έχει το στοιχείο της
ευαισθησίας. Νοιαζόµαστε, έλεγχοι εκ µέρους του ΣΕΠΕ γίνονται. Είµαστε από πάνω. Παρακολουθούµε τις εξελίξεις. Δίνουµε
µάχη καθηµερινά και µε µειωµένο ανθρώπινο δυναµικό. Μέσα
στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχουν υπάλληλοι στον ΥΕΦΚΑ,
στην ΗΔΙΚΑ, στον ΟΠΕΚΑ, στο Υπουργείο –επαναλαµβάνω- που
δίνουν τη µάχη τη δύσκολη αυτή τη στιγµή για τη χώρα που έχει
αποδυναµωθεί το ανθρώπινο δυναµικό, όλοι µαζί ενωµένοι για
να στηρίξουµε τους εργαζοµένους, τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα
και τη χώρα, ώστε την επόµενη µέρα να βγούµε όλοι µαζί ενωµένοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε προηγουµένως να
κάνω µία υπενθύµιση προς όλους, ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσαµε κατά τη διαδικασία της νοµοθετικής εργασίας να παραµένουν µέσα στην Αίθουσα και να παρίστανται
µονάχα οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές των νοµοσχεδίων, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, πρώην Πρόεδροι του Κοινοβουλίου και οι Αρχηγοί των πολιτικών οµάδων. Θα παρακαλούσα,
λοιπόν, όποιος δεν συµµετέχει στους προαναφερόµενους και
δεν έχει δουλειά µέσα στην Αίθουσα να αποχωρήσει αυτή τη
στιγµή.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και
περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’42), β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’55) και γ) της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’64)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 18 Μαρτίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, µε τη διαδικασία της οργανωµένης συζήτησης ενιαία
επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το Σώµα συµφωνεί,
αλλά να τηρηθεί και το προηγούµενο που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι. Θα το επαναλάβω,
λοιπόν. Παρακαλώ να αποχωρήσει όποιος δεν έχει εργασία επί
της ουσίας αυτή τη στιγµή µέσα στην Αίθουσα.
Το Σώµα, λοιπόν, συνεφώνησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ να τηρείται αυτό που λέτε
γιατί δεν το βλέπω να τηρείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα τηρείται αυστηρά.
Νοµίζω ότι είµαστε υπεύθυνοι όλοι εδώ µέσα ως πολιτικά όντα
και νοµίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερη παρατήρηση και
κυρίως δεν θα πρέπει να υπάρξει και προσωπική παρατήρηση
προς τον καθένα.
Θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Η Διαρκής
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αποφυγής και περιορισµού της
διάδοσης του κορωνοϊού, της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του και της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Λιάκος για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ: Με µια µικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κατατίθενται τώρα τέσσερις υπουργικές τροπολογίες και θα σας διανεµηθούν αµέσως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το θεµατολόγιο ποιο θα είναι; Έχουµε
πάρει αποφάσεις στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είναι µια για τον κορωνοϊό, απ’ ό,τι µε ενηµερώνουν. Εγώ δεν τις έχω δει ακόµα, για να
είµαι ειλικρινής. Δείτε τις και θα κάνετε τα σχετικά σχόλια. Είναι
συναφείς µ’ αυτά που συζητάµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα υπάρχει συµπληρωµατικός
προϋπολογισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, να
δώσουµε τον λόγο στον κ. Λιάκο κι αµέσως µετά αν θέλει να

κάνει µια διευκρίνιση ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να
πάρετε µετά ένα λεπτό για να κάνετε διευκρινίσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μια πρόταση είναι. Είναι µέσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν υπάρχει σε κανέναν από µας αµφιβολία πως οι στιγµές που ζούµε είναι κρίσιµες και κυρίως πρωτόγνωρες. Η ανθρωπότητα καλείται να αντιµετωπίσει έναν εχθρό που δεν γνωρίζει, δεν τον βλέπει και στο
πέρασµά του σκορπίζει τον θάνατο. Είναι προφανές ότι ολόκληρος ο κόσµος και τα συστήµατα υγείας δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να ήταν έτοιµα για την επέλαση µιας τέτοια πανδηµίας.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε διακόσιες τρεις χώρες µετρούν
σχεδόν σαράντα οκτώ χιλιάδες θανάτους και εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες κρούσµατα. Δεν λείπουν βέβαια και τα αισιόδοξα
µηνύµατα, καθώς περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες ασθενείς
έχουν ιαθεί. Οι γειτονικές µας χώρες θρηνούν κάθε δύο λεπτά
την απώλεια ενός συµπολίτη τους. Οι γιατροί τους βρίσκονται
στη δυσάρεστη θέση να επιλέξουν ποιος ασθενής έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ιαθεί, έτσι ώστε να τον διασωληνώσουν.
Ολόκληρη η επιστηµονική κοινότητα, γιατροί, νοσηλευτές και
απλοί πολίτες έχουν πέσει στη µάχη περιορισµού του κορωνοϊού
µε σκοπό να σώσουν όσες περισσότερες ζωές γίνεται.
Δεν θα σας κρύψω ότι στα µάτια ενός νέου ανθρώπου, όπως
είµαι εγώ, αποτελεί δικαίωση αλλά και ηθική ικανοποίηση η προτεραιότητα που δίνεται στην ανθρώπινη ύπαρξη έναντι κάθε κόστους. Στη χώρα µας αυτό έγινε σαφές από τις πρώτες κιόλας
ηµέρες εµφάνισης του ιού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι κύριο
µέληµά του είναι να µη χαθεί ασθενής που υπό άλλες συνθήκες
θα µπορούσε να είχε σωθεί. Αλήθεια, υπάρχει κάτι πιο φρικτό για
τη δηµοκρατία από το να µην µπορεί να προσφέρει το αγαθό της
δηµόσιας υγείας σε κάθε πολίτη της, όταν αυτός το έχει ανάγκη;
Έχοντας αυτό ως γνώµονα, λοιπόν, λήφθηκαν έγκαιρα µέτρα
µε δύο κύριους στόχους. Πρώτος στόχος, ο περιορισµός της
διασποράς του ιού, κερδίζοντας χρόνο, ώστε να θωρακιστεί κατάλληλα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όχι µόνο υλικά, αλλά και ενσωµατώνοντας πληροφορίες και γνώση για την καταπολέµηση
της ασθένειας. Δεύτερος στόχος, ο περιορισµός των αρνητικών
συνεπειών που αναπόφευκτα πλήττουν την οικονοµία. Τα µέτρα
αυτά είναι απαραίτητα, όχι µόνο γιατί οφείλουµε να στηρίξουµε
τους οικονοµικά πληγέντες, αλλά και να δηµιουργήσουµε τις
συνθήκες επαναφοράς της οικονοµίας σε έναν κόσµο που δεν
ξέρουµε πώς θα είναι µετά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς είµαι εµπειρικά νέος στα
βουλευτικά µου καθήκοντα, παρακολουθώ όλες τις διαδικασίες
µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Προερχόµενος µάλιστα από µια ηλικιακή οµάδα η οποία, δυστυχώς, έχει γυρίσει την πλάτη της στην
πολιτική, προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τα λάθη που κάνουµε
κι εµείς οι ίδιοι ως Βουλευτές. Δεν σας κρύβω ότι αµφιταλαντεύτηκα για τη σηµερινή µου τοποθέτηση, γιατί θεωρώ ότι σε αυτές
τις κρίσιµες στιγµές δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για πολιτική
και ότι όποια πολιτική ασκείται από τον καθένα µας πρέπει να
ακολουθεί αυστηρά τις συστάσεις των ειδικών. Οι στιγµές είναι
κρίσιµες και απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα απ’ όλους
µας.
Δυστυχώς όµως αυτή είναι µια στάση που δεν την έχουν υιοθετήσει όλοι. Εντύπωση µου έχει προκαλέσει η όλη στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τις τελευταίες ηµέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προχθεσινή τοποθέτηση του κ. Παππά στην
επιτροπή. Ο κ. Παππάς εναπόθεσε την καλή πορεία της καµπύλης της πανδηµίας στη χώρα µας στην καλή µας τύχη και στη
µειωµένη, λέει, κινητικότητα των πολιτών, χαρακτηριστικό των
βαλκανικών χωρών. Πώς εξηγείται τότε, κύριε Παππά, η έξαρση
των κρουσµάτων σε αραιοκατοικηµένες περιοχές των ΗΠΑ ή
στην επαρχία της Μεγάλης Βρετανίας, όπου όλως παραδόξως
και όλως τυχαίως υπήρξε ολιγωρία των κυβερνήσεων; Ή ακόµα
περισσότερο στη Σουηδία που επέλεξε ένα διαφορετικό µοντέλο
από εµάς;
Με συγχωρείτε, αλλά ακούγεστε σαν να εύχεστε να αποτύχουν οι σχεδιασµοί της Κυβέρνησης για να υποστηρίξετε το αφήγηµά σας. Το µόνο που καταφέρνετε όµως δεν είναι απλά να
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ακυρώνετε τα µέτρα της Κυβέρνησης. Αυτό είναι το λιγότερο.
Στην ουσία µειώνετε την προσπάθεια εκατοµµυρίων Ελλήνων
που κλείνονται στα σπίτια τους για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους κι όλους όσους αγαπάνε. Σύσσωµη η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιδιώκει µεταξύ άλλων να πείσει πως η Ελλάδα
πήρε τα µέτρα µαζί µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε τι ακριβώς σας ενοχλούν οι καλές επιδόσεις
της χώρας µας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πουθενά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ: Δεν φαίνεται. Όταν µάλιστα επικροτούνται από την πλειονότητα της κοινωνίας και χωρίς να έχει
υπάρξει καµµία διαφορετική πρόταση από την πλευρά σας. Να
σας θυµίσω εδώ ότι το καρναβάλι της Πάτρας ακυρώθηκε στις
27 Φεβρουαρίου, σχεδόν δέκα ηµέρες προτού ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας κηρύξει τον COVID-19 σε πανδηµία. Να δεχθώ
ότι σας είναι δύσκολο να πείτε µια καλή κουβέντα για τα ως τώρα
πεπραγµένα της Κυβέρνησης.
Αυτό που µετά λύπης µου όµως διαπιστώνω είναι η εµµονή
σας στην παραποίηση των γεγονότων και στη διάδοση των fake
news. Γεµίσατε τα προσφιλή σε εσάς µέσα µε δήθεν επιβολή
capital controls µε κίνδυνο πλήθος πολιτών να συσσωρευτεί στις
τράπεζες σε µια περίοδο που ο συνωστισµός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Μας κατηγορείτε για παρακίνηση απολύσεων, ενώ οι
απολύσεις έχουν απαγορευτεί µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό που πραγµατικά έχει συµβεί είναι ότι όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή έχουν πληγεί
σηµαντικά από δεδοµένα όπως αυτά που δηµιουργεί η πανδηµία,
έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν για όσο διαρκέσει η κρίση
τις συµβάσεις των εργαζοµένων τους ακριβώς για να µην χρειαστεί να προβούν σε απολύσεις. Γι’ αυτό και οι εργαζόµενοι
αυτοί δικαιούνται µια οικονοµική ενίσχυση, την οποία το κράτος
αναλαµβάνει µε το επίδοµα των 800 ευρώ. Συγχρόνως η Κυβέρνηση ανέστειλε όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ανάγκη για διεύρυνση των ΜΕΘ
είναι πολύ µεγάλη, καθώς τα στοιχεία που έχουµε από τις άλλες
χώρες επιδεικνύουν την ανάγκη διασωλήνωσης ασθενών µε
βαριά συµπτώµατα ή υποκείµενα νοσήµατα. Και διαδίδετε ότι
έχουµε διπλασιάσει το κόστος από 800 ευρώ που αφορούσε
µόνο τη διάθεση της ΜΕΘ -χωρίς την αποζηµίωση του προσωπικού- σε 1600 ευρώ, ενώ το πραγµατικό κόστος µιας ηµέρας νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.
Κατηγορείτε διαρκώς την Κυβέρνηση για λιγοστά µέτρα οικονοµικής στήριξης, αποσιωπώντας ότι το δηµοσιονοµικό κόστος
των µέτρων αγγίζει το 3,5% του ΑΕΠ και είναι πολύ πάνω από
τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περίπου στο
2%. Δεν λέτε κουβέντα για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει
στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που το έχετε υπηρετήσει,
κύριε Παππά. Μέσα σε λίγες µόνο ηµέρες χιλιάδες πολιτών µπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δηµόσιες υπηρεσίες. Δεν λέτε κουβέντα
για τη στήριξη του δήµου µε την ενίσχυση του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Δεν λέτε κουβέντα για τις δεκάδες δωρεών
που έχουν γίνει από ιδρύµατα και επιχειρηµατίες της χώρας και
έχουν βοηθήσει να ξεπεράσουν οι ΜΕΘ τις χίλιες. Δεν λέτε κουβέντα για τις χιλιάδες των εθελοντών που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τη χώρα βάζοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και προφανώς κουβέντα για την προτροπή του Πρωθυπουργού µας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να διαθέσει το 50% της βουλευτικής αποζηµίωσης.
Σας καλώ λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξετε όλα τα παραπάνω και να αποδείξετε έστω για µία φορά το κοινωνικό σας
πρόσωπο που κάποτε το θεωρούσατε αποκλειστικό σας προνόµιο. Και σας το λέω γιατί οποιοδήποτε άλλο αφήγηµά σας τελείωσε. Οι κοµµατικές ταµπέλες καταρρίφθηκαν παγκόσµια. Το
ανάλγητο καπιταλιστικό σύστηµα, όπως αρέσκεστε να το λέτε,
πάγωσε τον χρόνο για να σώσει κάποιες χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που συµβαίνει αυτήν

11577

τη στιγµή στον κόσµο είναι βέβαιο ότι θα φέρει πολλές ανακατατάξεις. Η βίαιη αλλαγή των προτεραιοτήτων µας, οι επιβεβληµένες κρατικές παρεµβάσεις, η έµπρακτη αλληλεγγύη τόσο των
εχόντων όσο και των µη εχόντων, ο λανθασµένος πατριωτισµός
που επέδειξαν κάποιες χώρες, θα αλλάξουν θεωρίες που ίσχυαν
για δεκαετίες τόσο οικονοµικές όσο και κοινωνικές. Πρέπει όλοι
να ξεπεράσουµε τους εαυτούς µας και να σταθούµε στο ύψος
των περιστάσεων. Η κοινωνία και οι πολίτες το έχουν κάνει ήδη.
Επιλέγουν να µείνουν σπίτι, προστατεύοντας τους ανθρώπους
που αγαπούν, ευχόµενοι να τους δουν ζωντανούς όταν τελειώσει
όλο αυτό. Επιλέγουν να δουν το σπίτι, όχι ως αναγκαστική φυλακή, αλλά ως φύλακα της προσωπικής και της δηµόσιας υγείας.
Απαιτούν από εµάς να κάνουµε όλα τα υπόλοιπα και αυτό είναι
το χρέος µας. Ο κόσµος µας, µετά από αυτήν την εµπειρία, θα
είναι σίγουρα διαφορετικός. Είναι όµως στο χέρι µας αν θα είναι
καλύτερος.
Εύχοµαι ολόψυχα καλή δύναµη σε όλους όσοι είναι στην πρώτη γραµµή της µάχης. Ήδη µας έχουν κάνει υπερήφανους και
εύχοµαι καλή ανάρρωση σε όσους νοσούν αυτήν τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσέρχοµαι σήµερα στη Βουλή
µε σύνθεση αναγκαστικά ολιγοµελή, όπως το επιβάλλουν οι καιροί, για να καταθέσω έναν πρώτο απολογισµό τριάντα ηµερών
µάχης κατά της πανδηµίας, αλλά και για να αναφερθώ σε όσα
κρίσιµα πρέπει να γίνουν τον µήνα που διανύουµε. Διότι ο Απρίλιος ίσως αποδειχθεί καθοριστικός για το µέλλον. Τα όσα προηγήθηκαν κρύβουν φροντίδα για τον άνθρωπο, τολµηρά µέτρα
για τη δηµόσια υγεία, αλλά και τα πρώτα συγκρατηµένα, τονίζω
το «συγκρατηµένα», ελπιδοφόρα αποτελέσµατα. Όσα έρχονται
απαιτούν σταθερή προσήλωση στον στόχο, καλό σχεδιασµό, πειθαρχία, πάνω από όλα ενότητα και αλληλεγγύη, γιατί είµαστε
όλοι ίσοι απέναντι στην απειλή.
Βρίσκοµαι όµως εδώ, υπηρετώντας, κύριε Πρόεδρε, και ένα
πρόταγµα πολιτικό. Όλοι πιστεύουµε στον κοινοβουλευτισµό, ειδικά σε συνθήκες δύσκολες, όπως αυτές που διανύουµε. Και θα
επιµείνω σε αυτήν τη δηµοκρατική λειτουργία, απορρίπτοντας
κάθε αυταρχικό περιορισµό, όπως δυστυχώς συνέβη πρόσφατα
σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουγγαρία. Διότι,
όταν υποχωρεί ο θεσµικός διάλογος, κερδίζουν έδαφος τα ψέµατα και οι φήµες και ο ιός της παραπλάνησης αποδεικνύεται
συχνά εξίσου επικίνδυνος µε τον COVID-19.
Ο δικός µας δρόµος, λοιπόν, είναι αδιαπραγµάτευτος. Είναι
πάντα ο δρόµος της αλήθειας και της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Θα υπενθυµίσω ότι στην αρχή αυτής της υγειονοµικής
κρίσης, πολλά κράτη είτε παρέµεναν απλά θεατές είτε συνέχιζαν
αµήχανα την καθηµερινότητά τους. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι
ήµασταν ένα βήµα µπροστά από τις εξελίξεις. Ορίστηκαν πολύ
γρήγορα νοσοκοµεία αναφοράς για τον κορωνοϊό, σχολεία έκλεισαν, λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα περισσότερα καταστήµατα. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς, ξεκίνησε µια καµπάνια ενηµέρωσης, που εµπέδωσε στη συνείδηση των πολιτών το σύνθηµα «Μένουµε Σπίτι». Προχώρησε επίσης ο σχεδιασµός των πρώτων µέτρων στήριξης εργαζοµένων και επιχειρήσεων, ενώ τον συντονισµό των δράσεων ανέλαβε η πολιτική προστασία, έχοντας
πάντα στο πλευρό της ένα συµβουλευτικό επιτελείο ειδικών. Κι
όλα αυτά δεν συνέβησαν σε µια ουδέτερη χρονική στιγµή, γιατί
στον Έβρο και στο Αιγαίο µαινόταν ένα δεύτερο µέτωπο: η υπεράσπιση των εθνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων από την εισβολή παράνοµων µεταναστών την οποία οργάνωνε η Τουρκία.
Μια µάχη η οποία ευτυχώς για την Ελλάδα και για την Ευρώπη
τελικά κερδήθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγειονοµική κρίση είναι πράγµατι παγκόσµια, δεν γνωρίζει ούτε σύνορα ούτε κοινωνικές οµάδες. Η αντιµετώπισή της ωστόσο είναι κυρίως εθνική. Το πιστοποιούν τα κρούσµατα και οι απώλειες σε χώρες µε πολύ διαφο-
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ρετική ισχύ, µε πολύ διαφορετικό µέγεθος. Και στην περίπτωση
αυτήν οι αριθµοί λένε την αλήθεια. Η κρατική ευαισθησία, ο συντονισµός, η αποφασιστικότητα, η ταχύτητα φαίνεται ότι τελικά
δεν αποτελούν ζήτηµα οικονοµικού µεγέθους.
Στέκοµαι ενδεικτικά σε δύο περιπτώσεις: Η Ολλανδία, µε πληθυσµό δεκαεπτά εκατοµµύρια, µε ταυτόχρονη εκδήλωση πρώτου
κρούσµατος µε την Ελλάδα, έχει σήµερα παραπάνω από δεκαπλάσιους διασωληνωµένους ασθενείς. Δυστυχώς, οι θάνατοι εκεί
έχουν ξεπεράσει τους επτακόσιους. Ανάλογη είναι και η εικόνα
στο Βέλγιο, µια χώρα µε ίδιο πληθυσµό µε την πατρίδα µας. Παρουσιάζει δέκα φορές περισσότερα κρούσµατα, τα νοσοκοµεία
ήδη αγγίζουν τα όριά τους. Και είναι αλήθεια ότι εδώ κινηθήκαµε
µε διορατικότητα και τόλµη, το είπε και ο εισηγητής µας.
Θυµάµαι όταν προχωρήσαµε στην ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα. Το κάναµε πριν ακόµα έχουµε το
πρώτο κρούσµα στην πατρίδα µας. Δεχτήκαµε τότε έντονη κριτική. Προς τιµήν του βέβαια ο δήµαρχος, προερχόµενος από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, στήριξε αυτήν την επιλογή µας. Βέβαια,
δεν µπορώ να πω ότι οι πολίτες στην Πάτρα απόλυτα συνετίστηκαν. Πήραµε όµως µια τολµηρή απόφαση µε οικονοµικό κόστος,
την οποία πιστεύω ότι πιστώθηκαν οι πολίτες στην Πάτρα και
στην Αχαΐα και στη δυτική Πελοπόννησο.
Τα σχολεία έκλεισαν στην πατρίδα µας πριν σηµειωθεί η
πρώτη απώλεια. Οι περισσότερες χώρες ακολούθησαν µία ή δύο
εβδοµάδες αργότερα και αφού προηγουµένως είχαν ήδη θρηνήσει δεκάδες θανάτους. Και θυµάµαι πολύ καλά τις έντονες συζητήσεις που κάναµε σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, όταν
έπρεπε να ζυγίσουµε αποφάσεις που γνωρίζαµε ότι θα είχαν
πολύ µεγάλο οικονοµικό αντίκτυπο και αν έπρεπε να τις πάρουµε
νωρίς ή σχετικά αργά. Και καταλήξαµε ότι είναι πολύ καλύτερα
αυτές τις αποφάσεις να τις πάρουµε νωρίτερα και όχι αργότερα
και µέχρι στιγµής φαίνεται, το τονίζω το «µέχρι στιγµής», να
έχουµε αποφύγει τις τραυµατικές εµπειρίες της Ιταλίας, της
Ισπανίας, της Αγγλίας, των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό λέει µέχρι
στιγµής η πραγµατικότητα, ύστερα από πέντε εβδοµάδες αγώνα.
Όχι προφανώς, το τονίζω, χωρίς µεγάλο κόστος. Πήραµε αυστηρά µέτρα, µέτρα πρωτόγνωρα σε συνθήκες οµαλότητας, µε
µεγάλες συνέπειες στην καθηµερινότητα των πολιτών, µε σοβαρές επιβαρύνσεις στην οικονοµία. Η κοινωνία όµως στη µεγάλη
της πλειοψηφία στήριξε αυτά τα µέτρα.
Και θέλω και εδώ, από το Βήµα της Βουλής, να ευχαριστήσω
τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αντελήφθησαν την ανάγκη να επιβάλουν σηµαντικούς προσωπικούς περιορισµούς στην ελευθερία τους για να προστατεύσουν
τελικά το υπέρτατο αγαθό, που δεν είναι άλλο από το αγαθό της
δηµόσιας υγείας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές -θα το ξαναπώ- δεν είµαστε στην
αρχή του τέλους, είµαστε ίσως στο τέλος της αρχής. Άλλωστε,
ο στόχος µας ήταν και παραµένει να µπορέσουµε να κερδίσουµε
χρόνο, ώστε να µην υπερφορτωθεί και να µην εξαντληθεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Μέχρι στιγµής οι Έλληνες αυτό το πετυχαίνουµε. Ο αριθµός των διασωληνωµένων περιστατικών υπολείπεται σήµερα σηµαντικά του συνολικού αριθµού των κρεβατιών
εντατικών που έχουµε στη διάθεσή µας. Αναφέροµαι στις εντατικές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και όχι στις εντατικές που
έχουµε σε εφεδρεία στα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Αντιλαµβάνοµαι, όµως, απόλυτα, και την κόπωση των πολιτών,
την αγωνία για τις δουλειές τους και για το αύριο. Επαινώ και
πάλι την αντοχή, την ωριµότητα και την υπευθυνότητα της ελληνικής κοινωνίας. Καθηµερινά ευγνωµονώ και ευγνωµονούµε όλοι
τους ήρωες µε τις λευκές και τις πράσινες µπλούζες, αλλά και
τους ένστολους και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας.
Όµως, η κοινή προσπάθεια -και θέλω να το τονίσω και πάλι
από το Βήµα της Βουλής- πρέπει να συνεχιστεί µε το ίδιο σθένος
και την ίδια αφοσίωση. Ο Απρίλιος -µας το λένε όλοι οι ειδικοίθα είναι ο πιο κρίσιµος µήνας. Αν χαλαρώσουµε, θα το πληρώσουµε και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουµε να συµβεί.
Ήδη αξιοποιήσαµε, όπως σας είπα, πολύ καλά αυτόν τον
χρόνο τον οποίον κερδίσαµε. Οι πεντακόσιες εξήντα πέντε ΜΕΘ
που παραλάβαµε έγιναν οκτακόσιες εβδοµήντα. Έχουµε παραπάνω από τρεις χιλιάδες τριακόσιες κενές κλίνες αυτήν τη στιγµή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποκλειστικά για ασθενείς COVID, δύο ιδιωτικά νοσοκοµεία
έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους στη δύναµη του ΕΣΥ και τα νοµοθετικά εργαλεία τα οποία καλούµαστε να επικυρώσουµε σήµερα µάς δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε στο σύνολό
τους τις δυνατότητες που έχει ο ιδιωτικός τοµέας. Μαζί µε διακόσια τριάντα επτά κρεβάτια από άλλες κλινικές αποφορτίζουν
την πίεση στα νοσοκοµεία αναφοράς και το νοσηλευτικό προσωπικό αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Θα ξεπεράσει κατά
πολύ τις δυο χιλιάδες προσλήψεις, που είχαµε θέσει ως αρχικό
στόχο.
Κινηθήκαµε και εξακολουθούµε να κινούµαστε ταχύτατα στην
προµήθεια υγειονοµικού εξοπλισµού. Το ξέρετε πολύ καλά ότι
διεξάγεται ένας παγκόσµιος διπλωµατικός και εµπορικός πόλεµος για να µπορέσουµε να προµηθευτούµε απλές χειρουργικές
µάσκες, αλλά και τις πιο προχωρηµένες µάσκες, FFP2 και FFP3,
τις οποίες χρησιµοποιούµε αποκλειστικά στα νοσοκοµεία µας και
ειδικά στις εντατικές, αλλά και στολές και εξοπλισµό ατοµικής
προστασίας. Όλες οι χώρες αυτήν τη στιγµή διεκδικούν αυτά τα
υλικά και γι’ αυτό η προµήθειά τους δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Όµως, καθηµερινά εξασφαλίζουµε ειδικά το υγειονοµικό µας
προσωπικό, αλλά και την Αστυνοµία, τις Ένοπλες Δυνάµεις, την
Πολιτική Προστασία, τους εργαζόµενους στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» µε αυτά τα «πολεµοφόδια» της ζωής. Το κάνουµε
µε πρόγραµµα, το κάνουµε µε απόλυτη διαφάνεια και το κάνουµε
και µε τη συστράτευση του ιδιωτικού τοµέα, υπό τον συντονισµό
πάντα του δηµοσίου.
Πρώτος εγώ έχω δηλώσει ότι ο κίνδυνος µπορεί να είναι κοινός, όµως στην άµυνα εναντίον του, ο καθένας καλείται να προσφέρει ανάλογα µε τις δυνάµεις του. Με την ίδια, λοιπόν, παρρησία και πέρα από πολιτικά συµπλέγµατα δικαιούµαι νοµίζω να
αναρωτηθώ: Μήπως είναι κακό τελικά ό,τι δεν είναι κρατικό; Διότι
ιδιώτες χρηµατοδοτούν συνολικά τη λειτουργία άνω των πεντακοσίων κρεβατιών µονάδων εντατικής θεραπείας, έχουν προσφέρει πάνω από εννιακόσιους αναπνευστήρες, όπως έχουν προσφέρει και προϊόντα δωρεών. Εκατοµµύρια µάσκες καταφθάνουν
στη χώρα µας, εκατοντάδες χιλιάδες γάντια, στολές, τόνοι φαρµάκων, που έχουν ανάγκη οι γιατροί µας. Όλα αυτά τα θέλω στην
υπηρεσία της δηµόσιας υγείας.
Συγχαίρω, λοιπόν, όλους τους φορείς και όλα τα ιδρύµατα για
τις πρωτοβουλίες τους. Θα ήταν καλό να βρουν και άλλους µιµητές. Σε τέτοιες στιγµές κρίνονται και οι παρόντες, αλλά και οι
απόντες, όποιοι κι αν είναι αυτοί και όπου και αν βρίσκονται.
Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Πρόεδρε, αξίζει να σηµειωθεί και
η σηµαντική δωρεά της Βουλής. Είναι πολύ αξιέπαινο ότι χάρη
σε αυτήν τη δωρεά το Νοσοκοµείο «Σωτηρία», το οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στην πρώτη γραµµή της µάχης στην καταπολέµηση του κορωνοϊού, θα αποκτήσει σε µόνιµη βάση µια
ισχυρή και σύγχρονη µονάδα εντατικής θεραπείας, δυναµικότητας πενήντα κλινών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη φροντίδα της Κυβέρνησης είναι οι Έλληνες που πρέπει να παραµείνουν υγιείς αλλά και
όρθιοι, ώστε να µπορέσουν να ξαναχτίσουν όλα αυτά τα οποία
γκρεµίζει η πανδηµία και µε επιχειρήσεις έτοιµες να ξαναβάλουν
σε κίνηση τη µηχανή της ανάπτυξης. Γι’ αυτό µέσα σε τριάντα
µέρες σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν τέσσερις δέσµες οικονοµικής ενίσχυσης ύψους περίπου 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι µια σηµαντική παρέµβαση και κινείται σαφώς πάνω από τον
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Κύριο µέληµά µας ήταν και παραµένει η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, αλλά και η δίκαιη -το τονίζω- και οριζόντια
κοινωνική µέριµνα. Σε πολλά κράτη, στα περισσότερα κράτη -θα
το γνωρίζουν φαντάζοµαι οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- οι αποζηµιώσεις ήταν ποσοστιαίες επί των αµοιβών.
Διάβαζα παραδείγµατος χάριν ότι στη Δανία η ανώτατη αποζηµίωση την οποία µπορεί να δώσει το κράτος ξεπερνάει τις 4.000
ευρώ. Εµείς στην Ελλάδα επιλέξαµε µια οριζόντια ενίσχυση, των
800 ευρώ, η οποία απλώθηκε σχεδόν στο σύνολο των εργαζοµένων. Οι πιο ωφεληµένοι από αυτήν την πολιτική ή αυτοί οι οποίοι
τελικά ζηµιώνονται λιγότερο, είναι οι χαµηλόµισθοι, είναι τα χαµηλά εισοδήµατα.
Γνωρίζετε τα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται ήδη: Οι απολύσεις
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έχουν απαγορευτεί. Οι εργαζόµενοι λαµβάνουν σε πρώτη φάση
µια αµοιβή των 800 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα και όλα τα
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, κάτι το οποίο ισχύει και για τους
επαγγελµατίες και για τους αυτοαπασχολούµενους. Τα επιδόµατα ανεργίας παρατείνονται. Όσοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα
έχουν έκπτωση 40% στο ενοίκιό τους. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εργάζονται -πολλοί από αυτούς- πια µε τηλεργασία, ενώ όλοι οι εργαζόµενοι µε παιδιά έως δεκαπέντε ετών µπορούν να πάρουν
ειδική άδεια, το κόστος της οποίας µοιράζονται ο εργοδότης µε
το κράτος.
Σε ένα άλλο πεδίο, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις ανακουφίζονται άµεσα από τις υποχρεώσεις τους. Όπου διακόπτεται η οικονοµική δραστηριότητα, αναβάλλονται και οι πληρωµές οφειλών φορολογικών εισφορών και δόσεων και µε έναν εκτεταµένο
ορίζοντα αποπληρωµής, όσες επιχειρήσεις πλήττονται θα χρηµατοδοτηθούν µε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ από το νέο εργαλείο
του Υπουργείου Οικονοµικών, αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Τέλος, οι επιχειρήσεις αποκτούν και νέες πηγές δανεισµού και
χρηµατοδότησης, που µπορούν να φτάσουν τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταµείο,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από το κράτος. Και αυτό είναι εξαιρετικά
κρίσιµο.
Προφανώς, δεν υπάρχει οικονοµία χωρίς ζωή. Δεν υπάρχει,
όµως, ούτε καλή ζωή χωρίς ανάπτυξη. Και δεν υπάρχει ανάπτυξη
χωρίς ευηµερία στην εργασία και χωρίς στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Το πρόσφατο τέταρτο «κύµα» των αποφάσεών µας το οποίο
εξήγγειλαν οι συναρµόδιοι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Εργασίας πριν από λίγες µέρες συµπλήρωσε το συνεκτικό
µας σχέδιο και για το επόµενο δίµηνο.
Έτσι, για τους εργαζόµενους το επίδοµα των 800 ευρώ επεκτείνεται τώρα σε ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες µισθωτούς, σχεδόν στο σύνολο του δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα. Το
ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και θα συνοδεύεται από αναβολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων. Αν ωστόσο αυτές καταβληθούν, θα
υπάρχει µια εφάπαξ έκπτωση της τάξης του 25%.
Κανείς δεν θα χάσει το δώρο του Πάσχα. Επιπλέον, µέχρι τις
10 Απριλίου µια -προτιµώ να την ονοµάζω- «παροχή ηθικής αναγνώρισης» θα καταβληθεί, ειδικά στους αγωνιστές της πρώτης
γραµµής. Η πολιτεία µε αυτό τον τρόπο τιµά την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και θα επιβραβεύσει εκατόν οκτώ χιλιάδες γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη του ΕΚΑΒ και της πολιτικής
προστασίας.
Όσο για τις επιχειρήσεις, σχεδόν οκτακόσιες χιλιάδες, δηλαδή
περίπου τρεις στις τέσσερις, υπάγονται πλέον στον δείκτη προστασίας, όπως και το 86% των ΚΑΔ, Κωδικών Αριθµών Δραστηριότητας, ενώ σχεδόν όλες ωφελούνται από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις της αναστολής καταβολής ΦΠΑ και οφειλών προς την
εφορία, τρίµηνη αναστολή δόσεων στα ενήµερα τραπεζικά δάνεια, παράταση λήξης των επιταγών µέχρι την 31η Μαΐου.
Τέλος, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, η συντριπτική
πλειονότητά τους, περίπου επτακόσιες χιλιάδες, εντάσσεται και
αυτή στους δικαιούχους των 800 ευρώ. Ειδικά οι επιστήµονες θα
λάβουν αυτό το βοήθηµα ξεκινώντας από τις αρχές Μαΐου. Τον
Απρίλιο, ωστόσο, θα µπορούν να εισπράξουν και 600 ευρώ µέσω
προγραµµάτων κατάρτισης. Παρότι ασκήθηκε αρκετή κριτική σε
αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, θέλω να τονίσω ότι είναι
µιας πρώτης τάξης ευκαιρία να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, που διαφορετικά σε αυτή τη συγκυρία θα έµεναν ανενεργά.
Τα µέτρα αυτά έχουν βεβαίως κόστος. Εξασφαλίσαµε, όµως,
τα δηµοσιονοµικά περιθώρια για να τα καλύψουµε. Γι’ αυτό και
µπορούµε σήµερα να διαθέσουµε ακόµα 150 εκατοµµύρια ευρώ
για στοχευµένες ενέργειες στήριξης του πρωτογενούς τοµέα,
για να στηρίξουµε τους αγρότες µας.
Ήδη, ο συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός αυξάνει
τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών κατά περίπου 5,1 δισεκατοµµύρια. Θα έρθει και αυτός προς έγκριση στη Βουλή.
Από την πρώτη στιγµή πετύχαµε και διεκδικήσαµε το προφα-
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νές, αυτό που διεκδικούν όλα τα άλλα κράτη, που για την Ελλάδα, όµως, που βρισκόταν σε ειδικό καθεστώς δεν ήταν δεδοµένο: Μέγιστη δηµοσιονοµική ευελιξία για την αντιµετώπιση της
κρίσης.
Ενταχθήκαµε επιτέλους και εµείς στο νέο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Προφανώς, ανεστάλησαν και όλοι οι στόχοι για
τα υψηλά πλεονάσµατα του έτους 2020. Πετύχαµε χαλάρωση
στους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις προς τις
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κανόνα χαλάρωσης του πλαισίου που διέπει το δίκαιο του ανταγωνισµού
και τις κρατικές ενισχύσεις.
Αύριο ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο
πλαίσιο ευελιξίας στην χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ. Εξαιρετικά
σηµαντικό! Ενσωµατώνει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις µας. Είχα
στείλει προ δεκαπέντε ηµερών σχετική επιστολή στην αρµόδια
Επίτροπο, ώστε να µπορέσουµε να απορροφήσουµε εντός του
2020 ακόµα περισσότερα κονδύλια µε τη µέγιστη δυνατή ευελιξία.
Όλα τα παραπάνω, βέβαια, µπορεί να δίνουν απαντήσεις σε
προβλήµατα του χθες. Όµως, ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν αρκούν
για τις προκλήσεις του σήµερα και του αύριο.
Όπως η υγειονοµική κρίση είναι διαρκής και διακρατική, έτσι
και η διαχείρισή της πρέπει να είναι µόνιµη και πανευρωπαϊκή.
Προσυπογράφω, λοιπόν, τα λόγια ενός µεγάλου Ευρωπαίου, του
Ζακ Ντελόρ, ο οποίος στα ενενήντα τέσσερά του προειδοποίησε
ότι σε αυτή τη συγκυρία η έλλειψη αλληλεγγύης θέτει την Ευρώπη σε θανάσιµο κίνδυνο.
Υποστηρίζω σθεναρά τη σύσταση, τη δηµιουργία ενός καινούργιου αποτελεσµατικού µέσου κοινού δανεισµού. Τα κοινά
προβλήµατα απαιτούν κοινές λύσεις. Είναι µία πρόταση την
οποία εισηγείται η Ελλάδα. Εγώ υπέγραψα τη σχετική επιστολή
προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τον κ. Μισέλ,
µαζί µε ακόµα οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες. Και πιστεύω ότι κι άλλες
χώρες που δεν προσυπέγραψαν το αρχικό κείµενο αναγνωρίζουν
πια αυτή την ανάγκη.
Σε αυτή την κρίση δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι και ανεύθυνοι. Δεν υφίσταται η διάσταση του
ηθικού κινδύνου. Το 2020 δεν είναι ούτε 2010 ούτε 2015. Μιλάµε
για ένα συµµετρικό σοκ, το οποίο χτυπά ταυτόχρονα την προσφορά και τη ζήτηση σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Χρειαζόµαστε, συνεπώς, δυναµικές πρωτοβουλίες για να επιστρέψουµε σε µια Ευρώπη, όπως την περιγράφει πάλι ο Ντελόρ,
µε τον ανταγωνισµό που κινητοποιεί, µε την αλληλεγγύη που
ενώνει και µε τη συνεργασία που ενδυναµώνει.
Ανεξάρτητα από τις σηµερινές συζητήσεις και τις έντονες διαφωνίες που εκφράστηκαν στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, είµαι
βέβαιος ότι τελικά µία λύση κοντά σε αυτό το οποίο περιέγραψα
θα προκύψει. Σκοπός, όµως, είναι να µην έρθει πολύ αργά, όταν
πλέον θα είναι ίσως ανεπαρκής και όταν οι ευρωπαϊκές αξίες, η
δηµοκρατία, η συνεργασία, η έννοια της αλληλεγγύης στις δυσκολίες, όταν αυτές οι έννοιες πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε
η Ενωµένη Ευρώπη µπορεί να έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη στιγµή αυτής της
πανδηµίας, τόνισα ότι κανένα κυβερνητικό µέτρο δεν µπορεί να
αποδώσει, αν δεν το αγκαλιάσουν οι πολίτες και αν δεν το µετουσιώσουν σε καθηµερινή πρακτική, αν όλοι δεν πιστέψουµε ότι
αυτός ο πρόσκαιρος περιορισµός των µετακινήσεων είναι για το
καλό µας και αν όλοι δεν συµφωνήσουµε ότι κάποιες αλλαγές
στις συνήθειές µας είναι ο ασφαλής τρόπος για να µπορούµε να
τις επαναλάβουµε αύριο.
Προσωπικά, δεν µου αρέσει να «κουνάω το δάχτυλο». Έναν
τέτοιο διδακτικό ρόλο εξάλλου και λόγω ιδιοσυγκρασίας δεν θα
µπορούσα να τον υπηρετήσω. Είµαι οπαδός της συναίνεσης, της
πολιτικής ωριµότητας. Πιστεύω ακράδαντα στη δηµοκρατία της
πειθούς. Γι’ αυτό και τιµώ τους πολλούς που πειθαρχούν για το
κοινό συµφέρον. Η υποµονή τους είναι σωτήρια. Και επιµένω να
ασκώ αυστηρότατη κριτική στους λιγοστούς που το πλήττουν. Η
ανευθυνότητά τους είναι εγκληµατική.
Με αληθινό ενδιαφέρον, λοιπόν, καλώ και πάλι τους πολίτες
να ακολουθήσουν τους κανόνες εκείνους που ως τώρα έκαναν
την Ελλάδα θετικό παράδειγµα. Το Πάσχα της αγάπης πρέπει
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φέτος να γίνει Πάσχα της ευθύνης και της ζωής. Ας µείνουµε,
λοιπόν, πρωτοπόροι και νικητές µέχρι τέλους και ας µείνουµε
ασφαλείς στο σπίτι, για να γίνουµε µέρος της λύσης. Θα το ξαναπώ: εάν χαλαρώσουµε τώρα, θα το πληρώσουµε αύριο. Έχουµε και άλλα βέλη στη φαρέτρα µας. Στο χέρι όλων µας, όµως,
είναι να µην αναγκαστούµε να τα χρησιµοποιήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είµαι εδώ
για να ακούσω κάθε σοβαρή κριτική, κάθε χρήσιµη πρόταση. Δεν
είναι, όµως, ώρα για κοντόφθαλµη αντιπολίτευση ούτε πολύ περισσότερο για χυδαίες, για διχαστικές επιθέσεις.
Η εκτίµησή µου είναι ότι δεν είναι σωστό ο ΣΥΡΙΖΑ να µας
ασκεί κριτική για τις προσλήψεις, όταν µέσα σε λίγες εβδοµάδες
έγιναν οι µισές από όσες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προκηρύξει σε διάστηµα
τεσσεράµισι ετών. Αντίθετα ακούω µε προσοχή τις παρατηρήσεις του κ. Ξανθού για την πρωτοβάθµια φροντίδα. Σήµερα το
απόγευµα το Υπουργείο θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις.
Να δεχθώ, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι για τις τιµές των
ΜΕΘ συγκρίνετε µήλα µε πορτοκάλια, υπολογίζοντας την αξία
µίας κλίνης µε αυτή µιας πλήρους µονάδας µε το ιατρικό προσωπικό, τα µηχανήµατα, τα αναλώσιµα. Να αναγνωρίσω ακόµα
ότι αγνοείτε πως η διεθνής βιβλιογραφία υπολογίζει την τιµή µιας
ΜΕΘ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτές που καθορίσαµε.
Και να σας πω, επίσης, ότι οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα, που µέχρι
στιγµής έχουν αξιοποιηθεί, ανήκουν στο πλαίσιο κρεβατιών που
παραχώρησε ο ιδιωτικός τοµέας δωρεάν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Αυτό, όµως, το οποίο δεν πρόκειται να ανεχθώ είναι φθηνές
απειλές του τύπου «όταν γυρίσουµε θα λογαριαστούµε», αλλά
ούτε και την αναπαραγωγή επικίνδυνων για την υγεία fake news
από χείλη πολιτικών. Γιατί όλα αυτά, δυστυχώς, τα λένε και τα
κάνουν επώνυµα στελέχη και Βουλευτές σας. Είναι µία ευκαιρία
σήµερα, κύριε Τσίπρα, να διαλέξετε ποιο πρόσωπο θέλετε να
έχει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προσωπικά, δεν έχω να λογαριαστώ µε κανέναν, αλλά έχω
υποχρέωση να δώσω λογαριασµό σε όλους. Δεν θα παρασυρθώ
σε εύκολες υποσχέσεις ούτε σε απλοϊκά λόγια. Κινούµαστε αποφασιστικά, αλλά και συνετά µε βήµατα που στηρίζουν την οικονοµία χωρίς να υπονοµεύουν την αξιοπιστία της χώρας. Γιατί
όσοι σήµερα σπεύδουν να ζητούν ατελείωτες παροχές είναι σαν
να στέλνουν από τώρα την Ελλάδα σε ένα καινούργιο µνηµόνιο.
Ας προσέχουν λοιπόν, τι ζητούν, διότι εκτίθενται.
Προσωπικά θα επιµείνω στη γλώσσα της αλήθειας και θα εξακολουθώ να εµπιστεύοµαι τους ειδικούς, τους επιστήµονες, τους
τεχνοκράτες, αυτούς που τόσο απαξιώθηκαν τα χρόνια της κρίσης και του λαϊκισµού.
Κάποιοι διάλεξαν, δυστυχώς, να δώσουν ιδεολογικό χρώµα σε
αυτήν την πανδηµία. Μας είπαν ότι, τάχα, αφορά πλούσιους, χριστιανούς, ότι συντελείται το τέλος του νεοφιλελευθερισµού. Μερικοί άλλοι έσπευσαν να µιλήσουν για θρίαµβο του κρατισµού.
Λυπάµαι, αλλά όλες αυτές οι αναλύσεις είναι απλά εκτός θέµατος. Σε αυτές τις στιγµές η µόνη ιδεολογία είναι η προφύλαξη
της δηµόσιας υγείας. Δεν υπάρχει µεγαλύτερο «salus patriae»,
µεγαλύτερη σωτηρία της πατρίδας από τη σωτηρία των πολιτών
της. Το κράτος µας αποδεικνύει, ευτυχώς, ότι πράγµατι µπορεί
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ένα κράτος το οποίο προστατεύει, αλλά δεν καταπιέζει. Ένα κράτος το οποίο καθοδηγεί
χωρίς να ποδηγετεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα όπλα τα οποία σήµερα επιστρατεύουµε στην πρώτη γραµµή του πολέµου κατά του κορωνοϊού δεν θα σιγήσουν την επόµενη ηµέρα. Όλα τα εργαλεία τα
οποία αναπτύσσουµε για τη θωράκιση της χώρας θα γίνουν τα
µέσα για την ανοικοδόµηση του αύριο.
Μέσα σε αυτήν την κρίση προχώρησε µε πολύ µεγάλη ταχύτητα η πύλη gov.gr, η πύλη του νέου ψηφιακού κράτους. Ήδη οι
υπηρεσίες από σαράντα εννέα δηµόσιες δοµές παρέχονται ηλεκτρονικά χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες. Καταφέραµε και
κάναµε σε λίγες εβδοµάδες αυτά τα οποία παραγραµµατίζαµε
να κάνουµε σε µήνες και αυτά τα οποία άλλοι δεν έκαναν για χρόνια. Καθιερώθηκαν οι άυλες συνταγογραφήσεις. Πάνω από επτακόσιες χιλιάδες µαθητές διδάσκονται για πρώτη φορά σε τέτοια
κλίµακα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή από δεκάδες χιλιάδες
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διδάσκοντες.
Ο κόσµος της εργασίας γνώρισε νέες προσαρµογές. Θέλω να
τονίσω για ακόµα µια φορά και να το καταστήσω απολύτως
σαφές ότι οι εξαιρετικές παρεµβάσεις που έγιναν στην εργατική
νοµοθεσία αφορούν µόνο -θα το ξαναπώ, µόνο- την περίοδο της
κρίσης.
Η κοινή ανάγκη επιτάχυνε τη συνεργασία του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στον τοµέα της υγείας. Φάνηκε ότι αυτή
µπορεί όντως να εξοικονοµήσει δυνάµεις, να εµπλουτίσει τον ιατρικό τεχνικό εξοπλισµό, να προάγει την τεχνογνωσία και τελικά
να παράγει ένα καλύτερο αποτέλεσµα υπέρ του πολίτη.
Στην κρίση αυτή δεν στηρίζουµε απλά το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, αλλά το προετοιµάζουµε για τη νέα του πορεία στον 21ο
αιώνα. Σήµερα είναι όρθιο, αύριο θα είναι ψηλότερο. Από την περιπέτεια αυτή θα βγούµε σίγουρα λαβωµένοι. Θα βγούµε, όµως,
και κερδισµένοι µε µεγαλύτερη πίστη στην ατοµική ευαισθησία,
αλλά και στις συλλογικές µας δυνάµεις και έχοντας πλέον στο
προσκήνιο τα πρόσωπα της άξιας, της φιλότιµης Ελλάδας, είτε
αυτά κρύβονται πίσω από τη µάσκα του νοσηλευτή είτε µας συµβουλεύουν µε τη σεµνή φωνή του καθηγητή κ. Τσιόδρα. Αυτά
είναι τα πρόσωπα που αξίζουν στη σύγχρονη Ελλάδα.
Όλοι µας θα αφήσουµε πίσω τη σηµερινή δοκιµασία, έχοντας
γίνει ωριµότεροι, έχοντας εκπαιδευτεί περισσότερο στον εθελοντισµό, έχοντας εξοικειωθεί περισσότερο µε τις µεγάλες δωρεές,
αλλά και τις µικρές δωρεές, έχοντας εξοικειωθεί στην πρωτοβουλία, αλλά και στην οµαδική δουλειά, κυρίως, όµως, έχοντας αποκαταστήσει και πάλι την εµπιστοσύνη των πολιτών προς την
πολιτεία, προς το κράτος, αλλά και προς τον συµπολίτη τους.
Όλα αυτά συγκροτούν τον πατριωτισµό της ευθύνης και θα γίνουν και πάλι τα υλικά µιας γεωγραφικά µικρής χώρας, αλλά µε
µεγάλους ανθρώπους, της αυριανής Ελλάδας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια αναφορά του Γάλλου ιστορικού
Ζαν Ντελιµό, ο οποίος έγραψε για τον φόβο στις επιδηµίες. Διαβάζω: «Σε αυτές τις συνθήκες συνθλίβεται η έννοια του µέσου
ανθρώπου και τότε µόνο δύο πράγµατα µπορεί να είσαι, ή αδρανής ή ηρωικός, τίποτα άλλο».
Σε αυτό το ερώτηµα, λοιπόν, απαντάµε, αποφασίζοντας να αρθούµε πάνω από τις δυνάµεις µας και να υπερβούµε όλοι τον
προσωπικό µας µέσο όρο, όσο µαίνεται αυτή η µάχη, για να τον
πάµε ακόµα ψηλότερα, όταν αυτή γίνει παρελθόν.
Μέχρι τότε µένουµε σπίτι σαν «ελεύθεροι πολιορκηµένοι», που
επιλέγουν, όµως, να είναι πολιορκηµένοι, ακριβώς γιατί είναι
ελεύθεροι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µας µισό λεπτό, για να πάρουµε κάποια
απαραίτητα µέτρα προφυλάξεως στο Βήµα, όπως µας συνέστησε η Υγειονοµική Υπηρεσία.
Είναι κάποιοι ελάχιστοι, που θα µας κάνουν τη χάρη να µην
είναι µέσα. Θα σας τους πει ο κ. Μπαγιώκος, γιατί είναι κάποιοι
παραπάνω από τον αριθµό που έχουµε αποφασίσει.
Ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Καραθανασόπουλος, που κάθονται
πολύ κοντά ανάµεσα σε άλλους, µπορούν να αποµακρυνθούν και
να καθίσουν αλλού; Απ’ ό,τι βλέπετε, υπάρχουν άδεια έδρανα και
στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα σας παρεξηγήσει κανείς.
Καλείται στο ακίνδυνο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας ακούν, όµως, κύριε Πρόεδρε.
Από το πρωί το λέµε για το τι πρέπει …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Λοβέρδο, στην
Αίθουσα αυτήν τη στιγµή είναι αυτοί που πρέπει.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πάντως, η εικόνα που έχω εγώ από το Βήµα
είναι η εικόνα µιας Βουλής, που είναι σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Σε επίπεδο Αρχηγών γίνεται µία συζήτηση σχεδόν µε
άδεια έδρανα και αυτό είναι εξαιρετικά αµήχανο για όλους µας,
αλλά πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία, παρά την έκτακτη κατάσταση την οποία βιώνουµε, δεν µπορεί και δεν πρέπει
να ανασταλεί. Έχουµε χρέος να προστατεύσουµε τη δηµόσια
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υγεία, να εµποδίσουµε όσο µπορούµε την εξάπλωση του ιού,
αλλά βεβαίως οφείλουµε να προστατεύσουµε και τη δηµοκρατική λειτουργία. Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό
το γεγονός ότι γίνεται, έστω και µε αυτές τις έκτακτες συνθήκες,
η σηµερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη µιας παγκόσµιας υγειονοµικής
κρίσης, µε πρωτοφανείς διαστάσεις, που κάνει πολλούς να µιλάνε για τη µεγαλύτερη δοκιµασία της ανθρωπότητας µετά τον
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Συµφωνούµε, νοµίζω, όλοι ότι σ’ αυτές τις συνθήκες το κύριο,
το βασικό, είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι να προστατευθούν οι άνθρωποι, να προστατευτεί η ζωή όλων των ανθρώπων και του καθενός ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το ποια είναι η ηλικία του,
ποια είναι η θρησκευτική του ή η πολιτική του θέση ή σε όποια
άλλη οµάδα ή κατηγορία ανήκει. Σηµασία έχει η ανθρώπινη ζωή.
Όλες αυτές τις ηµέρες πιστεύω ότι όλοι µας, η µεγάλη, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, ο καθένας και η καθεµιά από
εµάς δίνουµε τη δική µας µάχη. Υπάρχουν, όµως, και κάποιοι που
δίνουν τη µάχη στην πρώτη γραµµή. Και τη δίνουν αυτήν τη µάχη
µε κίνδυνο για τη δική τους υγεία.
Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, οφείλουµε να στηρίξουµε αυτούς τους
ανθρώπους. Αναφέροµαι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που δίνουν µία µάχη τιτάνια, συχνά
χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, και µε
κίνδυνο για τη δική τους την υγεία και τη δική τους τη ζωή, ακριβώς όµως, για να προστατεύσουν και να σώσουν άλλες ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, είναι ως αξία
εξαιρετικά σηµαντικό.
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν σε όλους
µας ένα µάθηµα για την αξία του ανθρωπισµού και της αλληλεγγύης. Νοµίζω ότι και αυτή η κρίση που ζούµε µπορεί να µας οδηγήσει να εκτιµήσουµε ξανά αξίες, που είχαν υποχωρήσει στο
συλλογικό υποσυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω –και εµείς το έχουµε αποδείξειότι δεν είναι η ώρα τώρα για να σκεφτόµαστε κοµµατικά οφέλη,
δεν είναι η ώρα τώρα για παιχνίδια εντυπώσεων ή για να κάνουµε
εµπόριο του δράµατος. Βεβαίως, όµως, δεν πρέπει και να επιτρέψουµε να γίνει η ώρα τώρα η ώρα των λύκων, που στην αναµπουµπούλα χαίρονται, κλείνοντας τα µάτια ή και ευνοώντας
συµφέροντα και οµάδες που βλέπουν αυτήν την κρίση ως ευκαιρία.
Η κρίση µπορεί να είναι ευκαιρία, αλλά όχι ευκαιρία για κερδοσκοπία, όχι ευκαιρία για σχέδια παλινόρθωσης φθαρµένων
πρακτικών. Η κρίση είναι ενδεχοµένως µία ευκαιρία να δούµε
ποιος είναι ποιος, να δούµε ποιος στέκεται µε σοβαρότητα και
ευθύνη στο πλευρό των πολιτών που δοκιµάζονται και ποιος δοκιµάζει τις αντοχές του λαού µας, αποβλέποντας σε πολιτικό,
κοµµατικό, προσωπικό ή οικονοµικό κέρδος.
Η κρίση είναι ευκαιρία, επίσης, να δούµε πόσο πολύτιµο και
αναντικατάστατο είναι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και το κοινωνικό κράτος. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και το κοινωνικό κράτος
που τόσες επιθέσεις δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα
χρόνια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Και ίσως είναι µια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουµε όλοι -ίσως µε τον πιο οδυνηρό
τρόπο- πού µπορούν να οδηγήσουν ορισµένες ιδεοληψίες, ιδίως
όταν γίνονται πολική πράξη. Ιδεοληψίες που θέλουν όλα τα
αγαθά -και το υπέρτατο που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή,
δηλαδή το αγαθό της υγείας- να ρυθµίζονται από τους νόµους
και τους κανόνες της αγοράς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όλοι
θα κριθούµε από τη στάση µας σ’ αυτήν την κρίση. Και θα κριθούµε όλοι για όλα, όταν έρθει η ώρα. Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση, κόµµατα, θεσµοί, πρόσωπα, όλοι. Τώρα, όµως, αυτό που
προέχει είναι η µάχη της ζωής. Και σ’ αυτήν τη µάχη η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω όµως -και θέλω να το πω µε
διάθεση ανοιχτόκαρδη σε όλους- και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουν µε τον λόγο και την
πράξη τους δηλώσει παρόντα από την πρώτη ηµέρα. Διότι στην
οµιλία σας κάνατε κάποιους υπαινιγµούς. Μακάρι, το 1/10 αυτής
της υπευθυνότητας που υποδεικνύει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση

11581

σήµερα και τα άλλα κόµµατα απέναντι σ’ αυτήν την κρίση να το
επιδεικνύατε και εσείς, όταν ήσασταν στη θέση της αντιπολίτευσης, σε κρίσιµα θέµατα. Όχι τόσο κρίσιµα, βεβαίως, που να αφορούν στη δηµόσια υγεία, όχι, αλλά σε κρίσιµα εθνικά θέµατα.
Μακάρι!
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εµείς στηρίξαµε και στηρίζουµε την
προσπάθεια να περιοριστεί η διάδοση του ιού µε αυστηρά, περιοριστικά µέτρα. Θυµάµαι, επικοινώνησα και ενεθάρρυνα τον κ.
Κικίλια, τον Υπουργό Υγείας, να προχωρήσει στα περιοριστικά
αυτά µέτρα που εκείνη τη στιγµή η ελληνική κοινωνία δεν πολυκαταλάβαινε τη χρησιµότητά τους ενδεχοµένως. Ήταν η ηµέρα,
λίγο πριν αποφασιστεί να κλείσουν τα σχολεία.
Στηρίξαµε και στηρίζουµε την προσπάθεια των γιατρών, των
νοσηλευτών, των ανθρώπων του κρατικού µηχανισµού, που συµµετέχουν στη δύσκολη αυτή µάχη. Στηρίξαµε και στηρίζουµε
τους ανθρώπους του µόχθου, τους επιστήµονες, τους επαγγελµατίες, τους µικροµεσαίους, τους άνεργους, τους αγρότες,
όλους όσους δηλαδή, «τραυµατίζει» η οικονοµική λεπίδα της κρίσης και βρίσκονται αυτήν τη στιγµή µε το σήµερα θολό και το
αύριο δυσοίωνο.
«Στηρίζουµε», όµως -θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό- δεν σηµαίνει και ότι σιωπούµε, ότι δεν ασκούµε κριτική στα κακώς κείµενα,
σε ολιγωρίες, σε λάθη, σε αδικίες, σε ταξικές πολιτικές εύνοιας
στους έχοντες. «Στηρίζουµε» δεν σηµαίνει σιωπούµε, ιδίως, όταν
ακόµη και σήµερα, σχεδόν ένα µήνα µετά, ακούµε τους ανθρώπους από τα δηµόσια νοσοκοµεία, αυτούς που είναι στην πρώτη
γραµµή της µάχης, τους ήρωες, που λέµε συχνά, µε τις λευκές
και πράσινες στολές να βγάζουν κραυγή αγωνίας, ότι ακόµα δεν
έχουν στηριχθεί µε το κατάλληλο υγειονοµικό υλικό, για να δώσουν αυτή τη µάχη. Δεν έχουν στηριχθεί οι άνθρωποι αυτοί, διότι,
βεβαίως, οι προσλήψεις προχώρησαν, αλλά δεν έχουν πάει
ακόµα οι άνθρωποι -όλοι τουλάχιστον- να αναλάβουν εργασία.
Άρα, λοιπόν, για αυτό πρέπει να είµαστε εδώ και αυτή είναι η ευθύνη µας, προκειµένου να αναδεικνύουµε αυτά τα ζητήµατα. Και
δεν είναι λαϊκισµός αυτό.
«Στηρίζουµε» βεβαίως, δεν σηµαίνει να βλέπουµε τις ίδιες ιδεοληψίες που είχαµε και στο παρελθόν να µεταφράζονται εν µέσω
της κρίσης σε παροχές προς τις οικονοµικά ισχυρές οµάδες,
ιδίως, όταν ήδη ακούγονται και φωνές που µιλάνε για την ανάγκη
να έχουµε το επόµενο διάστηµα νέες περικοπές σε µισθούς και
συντάξεις. Θα αναφερθώ µετά στα θέµατα της οικονοµίας.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αµφιβολία ότι τα περιοριστικά µέτρα είναι
απαραίτητα. Και θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να απευθυνθώ µε
ευχαριστίες απέναντι στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι µε µεγάλη υπευθυνότητα έχουν αντιµετωπίσει αυτή την κρίση και αυτοκαταστέλλουν τις δικές τους ελευθερίες.
Ωστόσο, για να προστατεύσουµε τη ζωή και την υγεία όλων,
δεν αρκούν τα µέτρα αυτά. Τα µέτρα αυτά µας δίνουν λίγο χρόνο, προκειµένου µε ταχύτητα να καλύψουµε τα κενά. Χρόνο κερδίζουµε. Και θα συµφωνήσω µαζί σας σ’ αυτό που είπατε ότι δεν
πρέπει να προτρέχουµε, διότι είναι κρίσιµος ο Απρίλης.
Πράγµατι, η χώρα µας βρίσκεται, σε σχέση και σε σύγκριση
µε υπόλοιπες χώρες, σε ένα σχετικά θετικό νούµερο, όσο θετικό
µπορεί να είναι ένα νούµερο, όταν συγκρίνει κανείς θανάτους και
όταν µιλάµε για απώλειες ανθρώπινης ζωής. Είµαστε περίπου
στους πέντε ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού. Ωστόσο, οι επόµενες µέρες θα είναι, όντως, κρίσιµες. Δεν γνωρίζουν οι επιστήµονες τη συµπεριφορά του ιού, αν θα είναι ενδηµική, δηλαδή αν
θα είναι σαν άλλους κορωνοϊούς, αν θα έχει µία µείωση της έξαρσης όταν θα ανέβει η θερµοκρασία ή όχι.
Χρειάζεται, λοιπόν, αυτόν τον χαµένο χρόνο να τον αξιοποιήσουµε. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να κινηθούµε µε µεγάλη ταχύτητα και µε µοναδικό στόχο: κανένας χωρίς αξιόπιστη φροντίδα
υγείας µπροστά σε αυτή την πανδηµία.
Αυτό κατά την άποψή µας σηµαίνει, πρώτον, επαρκή µέτρα
ατοµικής προστασίας των υγειονοµικών, αυτών που στέλνουµε
στη µάχη. Εδώ, δεν χωρούν ούτε αγκυλώσεις, ούτε διαπληκτισµοί, ούτε πολιτικές τοποθετήσεις. Είναι προφανές. Βεβαίως,
δεν χωρούν και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Εδώ, το µόνο που
προέχει είναι η ανάγκη να προφυλάξουµε όσο πιο αποτελεσµατικά γίνεται τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής.
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Το δεύτερο που χρειάζεται είναι να αυξήσουµε, όσο είναι δυνατόν, τις διαθέσιµες δηµόσιες κλίνες εντατικής θεραπείες. Και
αυτό βεβαίως, προϋποθέτει πέρα από την ανάγκη να έχουµε
πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδοµή -αναπνευστήρες κ.λπ.- να
έχουµε και προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Βεβαίως, προβλέπει και επίταξη κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας του
ιδιωτικού τοµέα, µε όρους δηµοσίου συµφέροντος και όχι µε
όρους κερδοσκοπικής ληστείας.
Οι ιδεολογικές µας διαφορές είναι πολύ γνωστές. Εγώ σας
άκουσα και σήµερα να λέτε ότι δεν είναι κακό ό,τι είναι ιδιωτικό.
Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό. Κανείς δεν είπε ότι είναι κακό.
Όµως, τούτη την ώρα που προέχει η ανθρώπινη ζωή, όλοι προστρέχουµε στο δηµόσιο σύστηµα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Όλοι!
Πριν από λίγους µήνες, από αυτό το Βήµα, συνεπής στην
άποψή σας, µας ασκήσατε κριτική, διότι σπαταλήσαµε -είχατε
πει- πολλά για τις τοπικές µονάδες υγείας και την πρωτοβάθµια
φροντίδα. Μάλιστα, µας είπατε ότι θα προχωρήσετε σε συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Προσέξτε! Όλοι εκείνοι, οι οποίοι θα έσπευδαν να αξιοποιήσουν δηµόσιες υποδοµές, προκειµένου να έχουν περισσότερα
κέρδη -ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικές νοσηλευτικές µονάδες, ιδιώτες γιατροί- σήµερα, πού βρίσκονται; Σήµερα, όλοι αυτοί έχουν
εξαφανιστεί.
Σήµερα, τι γίνεται; Σήµερα, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δίνουν
τη δυνατότητα στους πολίτες που έχουν την οικονοµική δυνατότητα να κάνουν το τεστ, πληρώνοντας το δέκα φορές παραπάνω
-µάλλον, για να είµαι ακριβής, εισπράττοντας δέκα φορές παραπάνω, γιατί ο ΕΟΠΥΥ το πληρώνει- από ό,τι πληρώνει όταν το
τεστ γίνεται σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, αλλά αν, ο µη γένοιτο,
ο ασθενής είναι φορέας, τότε αυτοί που του προσφέρουν και στο
σπίτι µε υπηρεσίες εξπρές το τεστ αυτό για να έχουν µεγαλύτερο
κέρδος, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και ο ασθενής πηγαίνει στο
δηµόσιο σύστηµα.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό το οποίο σας είπαµε από την
πρώτη στιγµή ήταν πάρα πολύ απλό: Να επιταχθεί όλο το δυναµικό των ιδιωτικών νοσηλευτικών µονάδων, ώστε να γίνει κεντρική διαχείριση. Βεβαίως, η επίταξη αυτή, προφανώς, θα έχει
κάποια αποζηµίωση. Δεν υπάρχει επίταξη, χωρίς αποζηµίωση.
Εδώ, όµως, βρισκόµαστε µπροστά σε κάτι, το οποίο οφείλουµε
να το καταγγείλουµε. Διότι µέχρι σήµερα, ο νόµος έλεγε 800
ευρώ η κλίνη και πήγε στο διπλάσιο, στα 1.600 ευρώ η κλίνη. Και
για αυτούς, οι οποίοι ήταν από πριν την κρίση ιδιώτες στον χώρο
της υγείας συνεχίζουν µε τα 800 ευρώ, ενώ οι άλλοι που θα
µπουν τώρα, τα µεγάλα δηλαδή νοσηλευτικά κέντρα, ιδιωτικές
µονάδες, θα έχουν διπλάσιο. Αυτό ούτε µε τους νόµους της οικονοµίας της αγοράς είναι λογικό. Δεν µιλάµε για µία σοσιαλιστική κατάσταση εδώ. Μιλάµε για τους νόµους αγοράς και
ζήτησης.
Άρα, λοιπόν, κατά την άποψή µας, χρειάζεται να υπάρξει η επίταξη των κλινών, ώστε να γίνεται κεντρική διαχείριση.
Επίσης, όσον αφορά τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν θα σας ασκήσει κανένας κριτική, γιατί µέσα
σε ένα µήνα, ακόµα και αν έχετε αλλάξει απόψεις από όλα όσα
µας λέγατε για πάρα πολλά χρόνια πριν για την αξία της ενίσχυσης του δηµοσίου συστήµατος υγείας, δεν τα καταφέρατε. Προσέξτε, όµως! Τα αναγκαία πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν
γρήγορα.
Εµείς κάναµε δεκαεννιάµισι χιλιάδες προσλήψεις σε χρόνια
µνηµονιακά. Δεν θέλω να κάνουµε συγκρίσεις τώρα. Δεν είναι η
ώρα να κάνουµε συγκρίσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές
τις δύο χιλιάδες προσλήψεις -εσείς τις κρίνατε επαρκείς- ολοκληρώστε τες γρήγορα.
Εµείς λέµε ότι µπορεί να µην είναι επαρκείς. Γι’ αυτό, ζητήσαµε
τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις. Κυρίως, ζητήσαµε, αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται µέσα στα δηµόσια νοσοκοµεία στην
πρώτη γραµµή, µε ανεπαρκή µέσα, οι επικουρικοί γιατροί που
είναι συµβασιούχοι, τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους,
ως ύστατη ανταµοιβή για αυτό το οποίο κάνουν, θα πρέπει να
προχωρήσουµε σε συµβάσεις και να µονιµοποιηθούν.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσουµε στο
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Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στη δηµόσια υγεία. Επίσης, αναφορικά µε το θέµα των τεστ, έκανα µια αναφορά πριν. Δεν είµαστε
ειδικοί. Να ακούµε τους ειδικούς, σωστά µιλάτε. Και να µην παριστάνουµε όλοι τους ειδικούς. Ωστόσο, ακούγοντας και διαβάζοντας παρεµβάσεις κορυφαίων επιστηµόνων από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας λένε όλοι ότι είναι αναγκαία, προφανώς,
τα µέτρα της καραντίνας -ας το πω έτσι- της κοινωνικής απόστασης -δεν µου αρέσει ο όρος, αλλά ας τον χρησιµοποιήσω- αλλά
ότι δεν αρκούν.
Χρειάζονται, ιδίως όταν θα φτάσουµε στη φάση, όπου σιγάσιγά θα θέλουµε να αρχίσουµε την επανεκκίνηση της ζωής, µαζικά τεστ, ούτως ώστε όλα τα ύποπτα κρούσµατα να υποβληθούν
σε τεστ, να µην ξαναρχίσει ο κόσµος αυτός να βγαίνει έξω εάν
είναι φορέας του ιού, έστω και ασυµπτωµατικά και ξανακυλήσουµε.
Η µέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει, είναι ότι στον τοµέα αυτό,
έχουµε µια σηµαντική υστέρηση και η σηµαντική αυτή υστέρηση
πρέπει µε γοργά βήµατα να αντιµετωπιστεί. Και βεβαίως για να
αντιµετωπιστεί, πρέπει να µην µείνουµε µονάχα σε αυτούς τους
φορείς που σήµερα διεξαγάγουν τη διαδικασία, αλλά να εντάξουµε και άλλα δηµόσια ερευνητικά κέντρα, ακόµα και ιατρικές
σχολές πανεπιστηµιακές που µπορούν να το κάνουν αυτό µε αρτιότητα.
Πάω σε ένα άλλο κρίσιµο θέµα. Αναφερθήκατε κι εσείς στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Μεταξύ του «Μένουµε Σπίτι» και
του νοσοκοµείου, πρέπει να υπάρχει ένας ενδιάµεσος κρίκος και
αυτός ο κρίκος είναι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Άρα πρέπει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενταχθούν τα κέντρα υγείας, οι
τοπικές µονάδες υγείας στον σχεδιασµό, τα περιφερειακά ιατρεία, οι συµβεβληµένοι γιατροί µε τον ΕΟΠΥΥ, οι ελευθεροεπαγγελµατίες γιατροί σε ένα ενιαίο δίκτυο εξωνοσοκοµειακής
φροντίδας των ασθενών, που και το ΕΣΥ θα ανακουφίσει, αλλά
και στους πολίτες, ασθενείς ή όχι, θα προσφέρει τη σιγουριά της
ιατρικής στήριξης.
Τέλος, κινητές οµάδες υγείας για κατ’ οίκον ιατρική παρακολούθηση ασθενών. Είχαµε δύο τραγικά περιστατικά στη χώρα.
Αναφέροµαι στις περιπτώσεις συµπολιτών µας, διότι προφανώς
ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά ύπουλος και µε µεγάλη ταχύτητα
µπορεί να επιδεινώσει την υγεία, τον οργανισµό. Είχαµε ένα περιστατικό στην Αθήνα, στα Γλυκά Νερά κι ένα στην Καστοριά.
Σαράντα ενός ετών γυναίκα έµεινε και πέθανε στο σπίτι αβοήθητη. Αυτό, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Έχουµε ευθύνη να µην
επαναληφθεί. Είναι άλλο να δίνεις ό,τι µπορείς στον άνθρωπο για
να τον σώσεις και να µην το καταφέρεις κι άλλο να του δώσεις
συµβουλή να µείνει σπίτι και να πεθαίνει αβοήθητος.
Άρα, λοιπόν, η πρότασή µας είναι ιδίως για άτοµα που υποφέρουν από χρόνια και σοβαρά νοσήµατα και µένουν σπίτι, χωρίς
συστηµατική παρακολούθηση και φροντίδα, να υπάρξουν κινητές οµάδες υγείας για την ιατρική παρακολούθηση αυτών των
ασθενών. Βεβαίως αργότερα αυτές οι οµάδες µπορούν να συµβάλουν και στο διαγνωστικό έλεγχο για τον ιό.
Και τέλος, υπάρχουν κάποιοι συµπολίτες µας που είναι πιο
ευάλωτοι από όλους τους υπόλοιπους. Αναφέροµαι στους φιλοξενούµενους σε γηροκοµεία, ψυχιατρεία, προνοιακά ιδρύµατα,
στους φυλακισµένους, στους άστεγους, στους τοξικοεξαρτηµένους, στους πρόσφυγες, στους µετανάστες, στους Ροµά. Εκεί,
λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα γι’ αυτές τις οµάδες,
διότι δεν θα κάνει διάκριση ο ιός σ’ αυτές τις οµάδες.
Επιτρέψτε µου τώρα σε όσο χρόνο «κλέψω», κύριε Πρόεδρε,
από το αρχικό εικοσάλεπτο, που µε ευγένεια µου δώσατε, να πω
και δυο λόγια για τα θέµατα της οικονοµίας. Ελπίζω να µην µακρηγορήσω.
Κοιτάξτε, η εκτίµησή µας είναι ότι µε τον ίδιο τρόπο που σπεύδουµε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της δηµόσιας υγείας, δηλαδή προληπτικά, µε τον ίδιο τρόπο πρέπει να σπεύσουµε να
αντιµετωπίσουµε και το θέµα της οικονοµίας. Δεν θέλω να γίνω
µάντης κακών, αλλά φοβάµαι και το λέω µε µεγάλη ειλικρίνεια
και αίσθηση ευθύνης, ότι κινδυνεύουµε όσες θυσίες και όσους
κόπους έχει κάνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, για να
βγούµε από την κρίση, να χαθούν µέσα σε λίγους µήνες.
Βεβαίως, εδώ δεν βρισκόµαστε µπροστά σε ένα φαινόµενο
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που αφορά µόνο την Ελλάδα. Είναι συµµετρικό και είναι παγκόσµιο. Άρα, θα πρέπει να φροντίσουµε ούτως ώστε οι απώλειες
να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες και κυρίως να υπάρχει η ευκολότερη δυνατή επιστροφή, η ευκολότερη δυνατή ανάκαµψη
της οικονοµίας.
Κι εδώ νοµίζω ότι βρισκόµαστε απέναντι σε δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις. Η προσέγγιση που γίνεται από πλευράς σας, το
διαβάζω σε αρθρογραφία στελεχών σας και το ακούω, είναι ότι
δεν πρέπει τώρα εµπροσθοβαρώς και οριζόντια να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, γιατί θα έρθει η στιγµή της ανάκαµψης
και θα υπάρχουν και τότε ανάγκες και πρέπει τότε να έρθουµε
µε όποιο διαθέσιµο ποσό υπάρχει, για να αντιµετωπιστεί εκείνη
την ώρα µε ενίσχυση η ρευστότητα της αγοράς. Πιστεύω ότι
είναι λάθος.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Σταϊκούρα, µια υπερβολή στον λόγο
µου, θα έλεγα ότι αυτό προσιδιάζει στη λογική της ανοσίας αγέλης, που αφορά βέβαια τους επιδηµιολόγους και όχι τους οικονοµολόγους. Τι θέλω να πω, όµως; Τι λέει η ανοσία αγέλης; Λέει
ότι ένα ποσοστό µεγάλο θα µολυνθεί. Ας µολυνθεί. Αυτοί που
δεν είναι ισχυροί, οι µεσαίοι και οι ανίσχυροι θα µολυνθούν εννοώ σε επίπεδο αντοχής του οργανισµού- αλλά θα αποκτήσουν ανοσία, ώστε κάποια στιγµή οι δυνατοί να είναι προφυλαγµένοι. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα νοσήσουν, µπορεί να µην επιβιώσουν!
Έτσι και στην οικονοµία τώρα. Αν κατά τη διάρκεια αυτών των
δύο, τριών -ας ελπίσουµε να µην είναι παραπάνω- µηνών κλείσουν επιχειρήσεις, οι µικρές και οι µεσαίες θα κλείσουν. Οι πιο
δυνατές µπορεί να αντέξουν. Μπορεί! Μπορεί και κάποιες δυνατές ίσως να µην αντέξουν. Αν, λοιπόν, αυτές κλείσουν, µετά δεν
θα µπορέσουν να ξαναξεκινήσουν. Και άρα, µετά τι; Ό,τι περισσεύει, για να ενισχύσουµε αυτούς που άντεξαν; Αυτούς που απέδειξαν αντοχές και είχαν οικονοµικές δυνατότητες να σταθούν,
ώστε να τους ενισχύσουµε µε ρευστότητα;
Αυτό, κατά την άποψή µου, επειδή δεν µπορεί να είναι µια τυχαία αντιµετώπιση, είναι ένα σχέδιο -ελπίζω να µην είναι δικό σας,
αλλά αν είναι, σας ζητώ να αλλάξετε στρατηγική- βαθιάς αναδιάρθρωσης για την ελληνική οικονοµία, µε µόνους κερδισµένους αυτούς οι οποίοι κερδίσανε και τα χρόνια της κρίσης, το
2010 και µετά, τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε δεδοµένες φυσικά τις δηµοσιονοµικές
δυνατότητες, που τις γνωρίζω πάρα πολύ καλά -αλλά γνωρίζω
και ότι όλη η Ευρώπη αυτήν τη στιγµή είναι σε µια µεγάλη συζήτηση- ευτυχώς έχετε πάρει τη σωστή πλευρά στην αντιπαράθεση. Και λέω ευτυχώς, διότι οι απόψεις αυτές δεν ήταν ποτέ
δικές σας, για το ευρωοµόλογο για παράδειγµα. Ευτυχώς έχετε
πάρει τη σωστή πλευρά. Και ξέρετε έχω τη µεγαθυµία να το λέω
όταν κάνετε κάτι σωστό.
Όπως για παράδειγµα -γελάει ο κ. Βελόπουλος- έχω τη µεγαθυµία να σας πω ότι σωστά στείλατε συγχαρητήρια στη Βόρεια
Μακεδονία που µπήκε στο ΝΑΤΟ, χάρη στις δικές µας προσπάθειες και ξεκινάει και η ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Άλλα λέγατε πριν, αλλά δεν έχει σηµασία. Σωστά κάνετε
τώρα.
Σωστά, λοιπόν, τώρα τάσσεστε υπέρ νέων εργαλείων για την
αντιµετώπιση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουµε
ποιο τέλος θα έχει αυτή η διένεξη, πολύ φοβάµαι, όµως, ότι µπορεί να βρισκόµαστε µπροστά και ας ελπίσουµε να µην βγω αληθινός, σε µια κρίση που θα αφορά την ίδια την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, εµείς αυτήν τη στιγµή έχουµε ένα
πλεονέκτηµα. Ποιο είναι αυτό; Ότι δεν είµαστε εξαίρεση. Το 2010
ήµασταν η εξαίρεση που προκαλούσε την κρίση µαζί µε τα
«PIGS» που λέγανε, µε την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Τώρα είναι συµµετρική και για όλους η ύφεση αυτή.
Φυσικά, έχουµε το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι η χώρα βγήκε από
τα µνηµόνια και ότι η χώρα δεν µπήκε στη πιστοληπτική γραµµή
στήριξης, όπως µας ζητούσε ο κ. Στουρνάρας τότε και φλερτάρατε κι εσείς µε αυτή την ιδέα. Διότι, αν είχανε µπει σε πιστοληπτική γραµµή στήριξης το µνηµόνιο θα ήταν η µοναδική εξέλιξη.
Επίσης, η χώρα έχει και ένα σηµαντικό µαξιλάρι ασφάλειας
ύψους 35-37 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο µπορεί να µας
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εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουµε τις ανάγκες
µας µετά από αυτήν την κρίση.
Άρα, µε αυτά τα δεδοµένα εγώ αυτό που σας ζητώ να κάνετε
είναι να κάνουµε ακριβώς ό,τι κάνουν και οι άλλοι στην Ευρώπη
και όχι λιγότερα.
Δεν ξέρω για ποιον λόγο δώσατε το παράδειγµα της Δανίας.
Εγώ, όµως, θα µπορούσα να συγκρίνω πολύ επιγραµµατικά τα
ποσά, τα οποία έχουν ήδη πάρει απόφαση σε σηµαντικές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δαπανήσουν σε εγγυήσεις, αλλά και
σε δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, που είναι πολύ περισσότερα,
πολλαπλάσια από αυτά που έχετε ήδη αποφασίσει.
Ήδη στη Γερµανία -η οποία φυσικά είναι πολύ απλόχερη στο
εσωτερικό της όπου λειτουργεί µε λογική Kέινς, αλλά για όλους
τους υπόλοιπους είναι µε λογική Φρίντµαν- έχουµε 15% του ΑΕΠ
δαπάνες, 10% εγγυήσεις, 5% δηµοσιονοµική παρέµβαση. Στην
Ισπανία και στην Ιταλία έχουµε 20%, στη Γαλλία 12%.
Και όταν βλέπουµε στην Ισπανία και την Ιταλία να έχουν τόσο
µεγάλες δαπάνες, αυτό έχει µια µεγάλη σηµασία και µια µεγάλη
αξία. Γιατί; Διότι η Ελλάδα πια δεν είναι συστηµικός κίνδυνος για
την Ευρώπη.
Θα µε διαψεύσετε; Αν είναι να µε διαψεύσετε, θα σας ακούσω
µε προσοχή αν δεν είναι αυτές οι δαπάνες. Αυτές είναι, όµως, οι
δαπάνες. Συµπεριλαµβάνουµε προφανώς και τις εγγυοδοτήσεις
και τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις. Και τα δύο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, εντάξει, 5% του ΑΕΠ είναι η δηµοσιονοµική
παρέµβαση στη Γερµανία.
Θέλετε να σας πω αναλυτικά; Στη Γερµανία έχουµε ένα σχέδιο
356 δισεκατοµµυρίων δανεισµού επιχειρήσεων, 10% του ΑΕΠ,
156 δισεκατοµµύρια συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, που περιλαµβάνει 50 δισεκατοµµύρια για στήριξη σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, δηµιουργία Ειδικού
Ταµείου Σταθερότητας, που σχεδιάζεται να παράσχει 100 δισεκατοµµύρια για κρατική αγορά µετοχών σε πληττόµενες επιχειρήσεις, 400 δισεκατοµµύρια σε εγγυήσεις, διαγραφές χρεών
επιχειρήσεων, 100 δισεκατοµµύρια δάνειο προς την Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την KfW, που παρέχει δάνεια άνευ όρου σε
πληττόµενες επιχειρήσεις. Μιλάµε για τεράστια ποσά.
Όµως, µε βγάλατε από τον ειρµό της σκέψης µου. Έλεγα, λοιπόν -και αυτή είναι η κατακλείδα όλων όσα θέλω να πω- το εξής:
Η Ιταλία δεν έχει το χρέος που έχουµε εµείς σε ποσοστό του
ΑΕΠ. Όµως, δείτε σε απόλυτο νούµερο ποιο είναι. Αν υπάρχει
σήµερα ένας συστηµικός κίνδυνος σοβαρός για την Ευρωζώνη,
αυτή είναι η Ιταλία. Το χρέος της είναι 130%. Με αυτές τις παρεµβάσεις προφανώς θα γίνει πολύ µεγαλύτερο. Άρα αυτό που
θέλω να πω είναι ας αξιοποιήσουµε αυτήν την κρίση στο οικονοµικό πεδίο ως ευκαιρία, ώστε να κάνουµε αυτό που πρέπει έγκαιρα, για να είναι µικρότερο το κόστος αργότερα και να ενταχθούµε όλοι µαζί στην οµάδα διεκδίκησης, στο µέτωπο διεκδίκησης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο µαζί µε την Ιταλία, µαζί µε την Ισπανία,
µαζί µε την Πορτογαλία και µε τη Γαλλία, η οποία αντιλαµβάνεται
ότι δεν µπορεί πια η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα στρατόπεδο
πειθαρχίας που θα αποφασίζουν στο τέλος της ηµέρας τι θα κάνουν οι Γερµανοί, οι οποίοι στο εσωτερικό τους σπαταλάνε, αλλά
για τους άλλους λένε: «Περάστε από το ταµείο να σας κόψουµε
κοστούµι».
Σε αυτό, λοιπόν, το µέτωπο να διεκδικήσουµε την προοπτική
της ενωµένης Ευρώπης έτσι όπως πρέπει να την οραµατίζονται
οι λαοί της, µε αλληλεγγύη.
Όµως, µέχρι τότε δαπανήστε ένα µεγάλο πακέτο στήριξης της
οικονοµίας και των επιχειρήσεων και κυρίως στήριξης των θέσεων εργασίας. Είναι απόλυτα λάθος η λογική σας να πηγαίνετε
στη λογική της αναστολής εργασίας και όχι προστασίας της εργασίας. Είναι σαν να λέτε στους επιχειρηµατίες: «Εντάξει, αναστείλετε τις συµβάσεις και εµείς θα δώσουµε ένα επίδοµα». Kαι
το επίδοµα αυτό -µε συγχωρείτε- των 800 ευρώ είναι για σαράντα
πέντε ηµέρες. Στον µήνα πάνω είναι κάτω από τον κατώτατο
µισθό, είναι 533 ευρώ.
Επίσης, είναι λάθος η αντίληψή σας για τους επιστήµονες και
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τους µικροµεσαίους και τους επαγγελµατίες, που είχατε κάνει
και σηµαία προεκλογικά. Τα 600 ευρώ -300 και 300- των vouchers
είναι πολύ µεγάλο λάθος. Πρώτα απ’ όλα, διότι είναι ένα µήνυµα
για το πώς υλοποιούµε προγράµµατα κατάρτισης, fake προγράµµατα. Λέµε ότι όλοι οι επιστήµονες είναι ακατάρτιστοι και δεν ξέρουν υπολογιστές και φτιάχνουµε ψεύτικα προγράµµατα -εν
γνώσει όλων προφανώς- για να πάρουν 300 ευρώ. Και τους υποτιµούµε και τους βάζουµε σε µια λογική ότι τα προγράµµατα
αυτά πρέπει να γίνονται µε πλαστό τρόπο.
Έχουν δίκιο οι επιστήµονες. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησα µαζί
τους και µε τους δικηγόρους και µε τους µηχανικούς. Έχουν
δίκιο να είναι αγανακτισµένοι µε αυτήν τη συµπεριφορά.
Τέλος, µιλήσατε -και σωστά- για τον ηθικό κίνδυνο. Δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Συµφωνούµε απόλυτα. Να το πείτε αυτό,
όµως, και στους Έλληνες τραπεζίτες µήπως ανοίξουν την κάνουλα και χρηµατοδοτήσουν καµµιά επιχείρηση και να προχωρήσετε άµεσα, εφόσον δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος, σε παράταση, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του χρόνου, της απόφασής σας
για άρση προστασίας πρώτης κατοικίας. Εφόσον δεν υπάρχει
ηθικός κίνδυνος την ώρα της κρίσης, δεν υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Γιατί, λοιπόν, αυτό το αφήνετε και δεν το
εξαγγέλλετε;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, η κ. Φωτεινή Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το έχω πει ξανά, αλλά θα το επαναλάβω. Φαίνεται πως ένας «µαύρος κύκνος» αλλάζει τη ροή της
ιστορίας, αλλάζει τον κόσµο έτσι όπως τον γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, αλλάζει τον καθέναν από εµάς και αυτό θα πρέπει να το
λάβουµε υπ’ όψιν µας. Πάρα πολλά πράγµατα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, θα έχουν αλλάξει και, βεβαίως, και στην
πολιτική.
Ελπίζω και εύχοµαι το πρώτο που θα έχει ηττηθεί να είναι ο
λαϊκισµός και ο κυνισµός, η αντίληψη που λέει ότι η αγορά µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα από µόνη της, γιατί είναι φανερό
πως αυτή η αντίληψη απλά δεν ισχύει. Είναι ολοφάνερο µέσα
στην κρίση που περνάµε ότι δεν λύνονται τα προβλήµατα µονάχα
από τις αγορές, ότι είναι αναγκαία η πολιτική -η πολιτική έχει
αποχρώσεις-, είναι αναγκαίο ένα κράτος καλά οργανωµένο και
είναι απολύτως αναγκαίο ένα ισχυρό δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω µια παρένθεση, γιατί θέλω να
σταθώ σε όσα ακούστηκαν τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Με έκπληξη είδα την επιλεκτική αναφορά του Πρωθυπουργού
στη στάση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, που δείχνει ένα
έλλειµµα γενναιοδωρίας, κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν ταιριάζει
σε αυτό που περνάει η χώρα και στη στάση όλων µας. Στέλνει
λάθος µηνύµατα στον ελληνικό λαό και µας βάζει όλους σε σκέψεις σε σχέση µε τις δεύτερες σκέψεις που σας οδήγησαν σε
αυτήν τη στάση.
Όσον αφορά τα όσα ακούστηκαν από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχω να παρατηρήσω ότι πραγµατικά
χαίροµαι που έστω και τώρα αποδέχεται τις προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής για το τι πρέπει να συµβεί στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, που ήταν ολοφάνερο ότι δεν έγινε τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτές οι τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις ακούγονταν σχεδόν
κάθε δύο µήνες από το 2015 µέχρι και τώρα, µέχρι και σήµερα.
Και επειδή φαίνεται ότι κάποιοι συµπεριφέρονται στην πολιτική
ζωή του τόπου σαν να µην υπάρχουµε ή για κάποιο λόγο δεν µας
ακούνε, είµαι υποχρεωµένη να καταθέσω για τα Πρακτικά, για
την αποκατάσταση της αλήθειας και για την υπεράσπιση της
δουλειάς δεκάδων στελεχών του Κινήµατος Αλλαγής που δουλεύουν, έστω και από απόσταση, αλλά µε µεγάλο ενδιαφέρον και
µεράκι για να είναι χρήσιµοι στον τόπο, τα παρακάτω.
Στις 22 Ιανουαρίου, οι αρµόδιοι Βουλευτές µας καταθέτουν
ερώτηση για να δούµε εγκαίρως και να προειδοποιήσουµε αν
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υπάρχουν µέσα προστασίας για το υγειονοµικό προσωπικό.
Μόλις στις 20 Μαρτίου εστάλη ερώτηµα στα νοσοκοµεία, για να
δουν πώς θα αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις.
Θα σας τα δώσω όλα µαζί µέσα στον φάκελο, για να µην παίρνετε µία-µία σελίδα. Όσο µπορούµε να είµαστε προσεκτικοί.
Στις 14 Μαρτίου, µετά από τηλεφωνική µου επικοινωνία µε τον
αρµόδιο Υπουργό Υγείας, δίνω στη δηµοσιότητα ολοκληρωµένες
προτάσεις για όλα τα θέµατα, για τις µονάδες εντατικής θεραπείας, για τα νοσοκοµεία αναφοράς, για τα κέντρα πρώτης υποδοχής, για τα κινητά συνεργεία της πρωτοβάθµιας -αυτό που
εµείς λέµε «πρώτη γραµµή»- για την επίταξη των ιδιωτικών εργαστηρίων και όλα τα θέµατα που µας απασχολούν όλο αυτό το
διάστηµα.
Στις 22 Μαρτίου εξειδικεύουµε την πρόταση για την «πρώτη
γραµµή» και το πώς ακριβώς µπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν τα κινητά συνεργεία που θα πηγαίνουν στο σπίτι και για
ποιον λόγο πρέπει να γίνει.
Στις 28 Μαρτίου βγάζουµε νέο ενηµερωτικό σηµείωµα, επικαιροποιηµένο, έχοντας παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις και, βεβαίως, τις ελλείψεις και τα προβλήµατα που εξακολουθούν να
υπάρχουν στο σύστηµα υγείας.
Τα καταθέτω όλα αυτά για τα Πρακτικά, γιατί έχει σηµασία να
αποκατασταθεί η αλήθεια για τη συµβολή του Κινήµατος Αλλαγής όλο αυτό το διάστηµα και για την επεξεργασία συγκεκριµένων προτάσεων.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Επιστρέφω, λοιπόν, σ’ αυτόν τον πόλεµο που δίνουµε όλοι µας
και πρέπει να τον δώσουµε όλοι µαζί. Έχουµε πόλεµο σε τρία µέτωπα.
Το πρώτο µέτωπο είναι η καθυστέρηση και η συγκράτηση της
διασποράς του ιού, για να σώσουµε ανθρώπινες ζωές. Ελπίζω
ότι εδώ έχουµε πάει καλά. Ελπίζω και εύχοµαι να τα έχουµε καταφέρει.
Το δεύτερο µέτωπο έχει να κάνει µε την αποτελεσµατική προστασία της δηµόσιας υγείας που απαιτεί οπωσδήποτε την ενίσχυση του ΕΣΥ, γιατί είναι η ναυαρχίδα στον πόλεµο που δίνουµε, αλλά και γιατί είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ενισχυθεί το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και για το µέλλον, όχι µονάχα για το σήµερα.
Το τρίτο µέτωπο είναι αυτό της οικονοµίας. Εδώ σαφώς εµπλέκεται και η Ευρώπη, αλλά χρειάζεται και ένα δικό µας ολοκληρωµένο σχέδιο ανόρθωσης, ένα σχέδιο που απαιτεί συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων και διάλογο µε τους κοινωνικούς
εταίρους, ένα σχέδιο που πρέπει να στηρίζει την παραγωγική
βάση της οικονοµίας, αλλά και να προστατεύει τους εργαζόµενους.
Το Κίνηµα Αλλαγής από την πρώτη στιγµή στηρίζει όλα τα
µέτρα που υπέδειξαν ως αναγκαία οι ειδικοί επιστήµονες. Αυτό
πράττει και η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Θέλω
να δηλώσω ξεκάθαρα ότι εµπιστευόµαστε τους επιστήµονες που
καθοδηγούν την πολιτεία σε όλη αυτήν την προσπάθεια, σ’ αυτόν
τον αγώνα.
Παράλληλα µε τις προτάσεις µας και τις πρωτοβουλίες µας,
όπως είπα και πριν, συµβάλλουµε ουσιαστικά, γιατί θέλουµε να
είµαστε χρήσιµοι, γιατί θέλουµε να κάνουµε τον ελληνικό λαό να
νιώσει ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό σ’ αυτόν τον αγώνα.
Ο κορωνοϊός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν αφήνει περιθώρια για κορώνες και λαϊκισµούς. Ταυτόχρονα, δεν αφήνει περιθώρια για εργαλειοποίηση της κρίσης και για πελατειακές
πρακτικές. Δεν διστάζουµε να επισηµαίνουµε λάθη και παραλείψεις της Κυβέρνησης και των οργάνων της, για να προλαβαίνουµε και για να διορθώνονται, γιατί αυτό είναι το καθήκον της
υπεύθυνης Αντιπολίτευσης τούτη την ώρα.
Υπάρχει, λοιπόν, απόσταση από τις αποφάσεις των επιστηµόνων και την έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων από την Κυβέρνηση
και τα όργανά της. Έχουµε, δυστυχώς, καθυστερήσεις. Βεβαίως
υπάρχει ζήτηµα ατοµικής ευθύνης. Κανείς δεν το αµφισβητεί.
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Όµως, ταυτόχρονα υπάρχει και η πολιτική ευθύνη της πολιτείας
να προλαβαίνει και να εφαρµόζει έγκαιρα, αποτελεσµατικά και
δίκαια τις αποφάσεις. Χρέος της πολιτείας είναι να προβλέπει και
να προλαµβάνει.
Και το λέω αυτό µε αφορµή τις ουρές που είδαµε στις τράπεζες. Η Κυβέρνηση βλέπει πρώτα τον συνωστισµό και µετά αντιδρά. Το ίδιο έγινε µε τις εκκλησίες, που µε καθυστέρηση πάρθηκε η απόφαση. Το ίδιο έγινε µε τα σουπερµάρκετ και το ίδιο γίνεται µε τις τράπεζες. Θα µπορούσαν να ληφθούν εγκαίρως
µέτρα, δεδοµένου ότι οι τράπεζες έχουν µειώσει δραστικά τα καταστήµατά τους και είναι γνωστό αυτό.
Επίσης, γιατί δεν λήφθηκαν έγκαιρα τα µέτρα για τη διευκόλυνση πληρωµών των οφειλών; Οι ηµεροµηνίες για τη λήξη των
λογαριασµών των ΔΕΚΟ να είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές, τουλάχιστον για όσο ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα. Είναι
δυνατόν µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες να ισχύουν περιοριστικές
προθεσµίες για τους λογαριασµούς στο νερό, στο ρεύµα, στο
τηλέφωνο; Διανοείται κανείς ότι µπορεί να κόψει αυτές τις παροχές; Η παράταση από τους αρµοδίους µπορούσε να έχει δοθεί
εγκαίρως και να µην τρέξουν όλοι την τελευταία στιγµή να τακτοποιήσουν λογαριασµούς και δόσεις.
Επίσης, οι συντάξεις θα µπορούσαν να κατανεµηθούν µε το
αλφάβητο νωρίτερα.
Και µε την ευκαιρία, σας ρωτώ, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα γίνει, επιτέλους, µε τις υπέρογκες χρεώσεις των τραπεζών. Θα
τους επιβάλετε να τις περιορίσουν; Στέλνουν όλοι τους πολίτες
στα ΑΤΜ και εκεί έρχονται στη συνέχεια και τους τσεκουρώνουν!
Πόσο θα κρατήσει αυτό;
Αυτά τα επισηµαίνω, γιατί όπως λένε οι επιστήµονες και όπως
είπατε κι εσείς νωρίτερα, έχουµε δρόµο µπροστά µας. Δεν τελειώσαµε. Επιβάλλεται, λοιπόν, στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, πρόληψη και γρήγορα αντανακλαστικά.
Θέλω, λοιπόν, να συµβάλω για άλλη µία φορά στο πλαίσιο
αυτής της συζήτησης µε τις συγκεκριµένες προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής για όλα αυτά τα µέτωπα στα οποία δίνουµε τη
µάχη.
Ξεκινώ µε το µέτωπο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Όλοι
πια έχουν αποδεχθεί τον αναντικατάστατο ρόλο του ΕΣΥ και, βέβαια, πόσο ηρωικοί είναι οι λειτουργοί του και η στάση τους.
Τους ευχαριστούµε όλους για ακόµα µία φορά.
Επιβάλλεται, όµως, πέραν των µέτρων που λαµβάνονται, να
προχωρήσουν τέσσερα σηµαντικά ζητήµατα.
Πρώτον, πρέπει να γίνει πράξη η πρότασή µας για το δίκτυο
της πρώτης γραµµής µε τη συµβολή της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, δηλαδή κινητά κλιµάκια γιατρών και νοσηλευτών που
θα κάνουν και επισκέψεις στο σπίτι όπου θα κάνουν και έλεγχο
και τεστ, θα δίνουν οδηγίες για καλύτερη φροντίδα και θα παρέχουν και νοσηλεία στο σπίτι.
Έχουµε καταθέσει, όπως είπα νωρίτερα, αυτήν την πρόταση
από τις 14 Μαρτίου. Την έχω συζητήσει µε τον Πρωθυπουργό και
µε τον αρµόδιο Υπουργό. Η Κυβέρνηση εδώ και µέρες έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης. Δυστυχώς, όµως, µέχρι αυτήν την ώρα που συζητούµε δεν
έχει υλοποιηθεί.
Ποια είναι τα οφέλη αυτής της πρότασης και γιατί επιµένουµε;
Πρώτον, κρατά τα κρούσµατα µακριά από τα νοσοκοµεία, για να
αντέξει το σύστηµα, για να µη νοσούν οι υγειονοµικοί και να µην
µπαίνουν σε καραντίνα ολόκληρες υγειονοµικές µονάδες. Δεύτερον, θα έχουµε καλύτερη παρακολούθηση αν τα λιγοστά τεστ
που καταλαβαίνω ότι διαθέτουµε, τα αξιοποιούµε και τα κάνουµε
εκεί που πρέπει καθ’ υπόδειξιν του συντονιστικού κέντρου που
υπάρχει για όλα αυτά και των αρµόδιων γιατρών και δεν τα σπαταλάµε σε τεστ σε διάφορα ιδιωτικά εργαστήρια µε υπέρογκες
τιµές.
Δεύτερο, τι είδαµε τις τελευταίες µέρες; Είδαµε, δυστυχώς,
θανάτους σε κρούσµατα, που σύµφωνα µε οδηγίες γιατρών παρέµειναν για νοσηλεία στο σπίτι τους. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται αναβάθµιση της περίθαλψης στο σπίτι.
Επίσης, πρέπει να προχωρήσει το θέµα των τεστ. Δεν θα κουραστώ να τονίζω τη σηµασία τους για την αντιµετώπιση της διασποράς του ιού και για την προστασία πριν από όλα των εργα-
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ζοµένων στο ΕΣΥ, γιατί σε αυτούς θα έπρεπε να γίνεται κατά
προτεραιότητα. Αξιοποιήστε επιτέλους τον ενιαίο σχεδιασµό, µε
ενιαίο τιµολόγιο, και τα ιδιωτικά κέντρα, καθώς και τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα που είναι ακόµα εκτός, γιατί έτσι θα
υπάρξει καλύτερη εικόνα της διασποράς και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή της. Επισηµαίνω εδώ ότι θα χρειαστούν ιδιαιτέρως στη δεύτερη φάση της αντιµετώπισης του κορωνοϊού. Θα
έρθω στη συνέχεια στο θέµα αυτό.
Τρίτο σηµείο: Χρειάζεται ένα καθηµερινό δελτίο διαθεσιµότητας των κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά και των κλινών στα νοσοκοµεία αναφοράς. Είναι καλό να γνωρίζουµε όλοι,
και βέβαια οι επιστήµονες που επεξεργάζονται όλα αυτά τα δεδοµένα, πόσα κρούσµατα νοσηλεύονται εκτός µονάδων εντατικής θεραπείας σε όλα τα νοσοκοµεία αναφοράς. Δεν δίνονται
αυτά τα στοιχεία και αναρωτιέµαι γιατί. Θα έπρεπε να γνωρίζουµε, πέρα από το πόσοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, πόσα κρούσµατα νοσηλεύονται και πόσα κρεβάτια νοσηλείας είναι διαθέσιµα ανά υγειονοµική περιφέρεια. Το τονίζω: εκτός ΜΕΘ. Είναι
πάρα πολύ κρίσιµο για την καλύτερη προετοιµασία, αλλά και για
λόγους διαφάνειας και αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.
Τέταρτον, ήρθαν στη δηµοσιότητα έγκυρες µελέτες για το κόστος ανά ηµέρα των κρεβατιών στις ΜΕΘ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, εµείς παίρνουµε θέση µε βάση τρεις δηµοσιευµένες µελέτες και δικαιώνεται η θέση µας, η θέση που
έχουµε εκφράσει. Είναι παντελώς απαράδεκτο το κόστος να είναι
έως και 883 ευρώ µαζί µε το µισθολογικό κόστος και η Κυβέρνηση να πληρώνει 1.600 ευρώ το κάθε κρεβάτι ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα που χρησιµοποιεί. Αυτό είναι συµβολή σε αισχροκέρδεια.
Φαίνεται τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η Κυβέρνησή σας
βρίσκει χρήµατα όπου θέλει να τα δώσει. Και δεν είναι το µοναδικό παράδειγµα το θέµα της υγείας.
Πέµπτο σηµείο: Το «ευχαριστώ» στους µαχητές της πρώτης
γραµµής πρέπει να γίνει και έµπρακτα, να αποδεχτεί η Κυβέρνηση την πρότασή µας για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των
εργαζοµένων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, όπως ακριβώς ισχύει
στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή η αδικία πρέπει να τελειώσει. Και βεβαίως να επεκτείνει το επίδοµα του Πάσχα σε αστυνοµικούς και
στρατιωτικούς, γιατί όλοι αυτοί µάχονται στην πρώτη γραµµή.
Είναι η ώρα, λοιπόν, να γίνει αποδεκτή η τροπολογία που έχουµε
καταθέσει τρεις φορές στη Βουλή.
Έρχοµαι στο δεύτερο µεγάλο µέτωπο, το µέτωπο της Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµος ο ρόλος της Ευρώπης τόσο για την
προστασία της δηµόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής, όσο
και για να σταθούµε στα πόδια µας και να αντιµετωπίσουµε τις
οικονοµικές επιπτώσεις της κρίσης. Δυστυχώς, όµως, η Ευρώπη
και σε αυτήν την κρίση δεν έδειξε αντανακλαστικά. Καθυστέρησε
να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες και άφησε το κάθε κράτοςµέλος να κάνει από µόνο του τον δικό του σχεδιασµό.
Όµως, δεν αρκεί να πάει µία χώρα καλά στα ζητήµατα της δηµόσιας υγείας. Πρέπει όλοι να πάµε καλά, γιατί τα σύνορα δεν
µπορεί να είναι κλειστά σε µόνιµη βάση. Κι αν δεν συµβεί αυτό,
θα έχουµε ένα νέο κύκλο στο επόµενο διάστηµα. Ιδιαίτερα κρίσιµος, λοιπόν, είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη δεύτερη φάση,
για την οποία µίλησα πριν, αντιµετώπισης του κορωνοϊού.
Και έρχοµαι στην πρόταση Μόσιαλου που συνδέεται µε αυτό.
Η πρόταση Μόσιαλου για αγορά της πατέντας του τεστ από τις
κυβερνήσεις είναι κοµβική και είναι φανερό ότι απαιτεί απόφαση
και παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη φάση,
προκειµένου να επιστρέψουµε σε φυσιολογικούς ρυθµούς στην
καθηµερινότητα, θα απαιτηθούν πολλά και γρήγορα τεστ. Αν οι
κυβερνήσεις δεν αγοράσουν την πατέντα, έτσι ώστε κάθε χώρα
να παράγει τα δικά της, δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν οι
χώρες, ιδιαίτερα χώρες σαν τη δική µας. Και βέβαια ούτε οι εταιρείες θα έχουν καµµία δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση
που θα υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει εγκαίρως ευρωπαϊκή απόφαση
στην κατεύθυνση αυτή και όχι πάλι µε καθυστέρηση, όχι πάλι εκ
των υστέρων. Ούτως ή άλλως όµως εµείς, κύριε Πρωθυπουργέ,
πρέπει να κινηθούµε άµεσα σε αυτή την κατεύθυνση και να προετοιµαστούµε, να δούµε πώς θα είµαστε έτοιµοι.

11586

Όσον αφορά τώρα τις οικονοµικές επιπτώσεις της κρίσης,
είναι φανερό ότι είναι απολύτως αναγκαίο να δώσει νέο χρήµα η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς; Μέσα από ένα κορωνο-οµόλογο, το
οποίο θα αποπληρωθεί από κοινοτικούς πόρους και δεν θα υπολογίζεται στο χρέος των χωρών. Ας το πούµε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα οδηγήσει σε κρίση
χρέους, σε νέα µνηµόνια, σε φτωχοποίηση και κλείσιµο επιχειρήσεων.
Είναι εξαιρετικά σηµαντική η πρωτοβουλία των εννέα Προέδρων και Πρωθυπουργών και είναι αξιοσηµείωτο ότι συνυπογράφουν Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί που προέρχονται και από
το σοσιαλιστικό και από το λαϊκό κόµµα. Τη σηµαία αυτή πράγµατι σήκωσε και ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρώ, κύριε Πρωθυπουργέ,
ότι θα πρέπει να πάτε µέχρι το τέλος. Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής
έχουµε δηλώσει από την πρώτη στιγµή ότι στηρίζουµε ολοκάθαρα αυτή την πρωτοβουλία των εννέα Προέδρων και Πρωθυπουργών.
Έρχοµαι στο µέτωπο της οικονοµίας και της στήριξης των εργαζοµένων στη χώρα µας. Σε καµµία περίπτωση -και θέλω να
είναι ξεκάθαρο αυτό- δεν µηδενίζουµε τα µέτρα της Κυβέρνησης
που έχει πάρει µέχρι σήµερα για την ενίσχυση επιχειρήσεων και
εργαζόµενων. Μάλιστα, πολλά από αυτά ήταν και δικές µας προτάσεις. Όµως, είναι αποσπασµατικά και ανεπαρκή. Δεν αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την προστασία από τις συνέπειες της κρίσης.
Η Δανία, κύριε Πρωθυπουργέ, στην οποία αναφερθήκατε πριν,
έχει ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόµο. Έχει πετύχει
η κυβέρνηση µία συµφωνία µε τους κοινωνικούς εταίρους και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αποδοχών των εργαζοµένων από
κοινού. Είναι µία άλλη επιλογή µε πολύ καλά αποτελέσµατα, από
όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε.
Το χειρότερο, λοιπόν, σε σχέση µε τα µέτρα µέχρι σήµερα
είναι ότι συνοδεύονται και από παρεµβάσεις που θίγουν εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Και ας ξεκαθαρίσουµε κάτι. Δεν
είναι ώρα να συζητήσουµε τώρα το συνολικό σχέδιο ανόρθωσης
της ελληνικής οικονοµίας, στο οποίο ήδη αναφέρθηκα νωρίτερα.
Τονίζω ότι θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουµε συνολικά τις συνέπειες της κρίσης και να συνεκτιµήσουµε τη συµβολή της Ευρώπης. Είναι ώρα, όµως, να κρατήσουµε όρθιες τις επιχειρήσεις
και την κοινωνία, διότι όλοι θα πρέπει να έχουµε κάτι στο µυαλό
µας: Αν καταρρεύσουν, το κόστος της ανάταξης θα είναι πολλαπλάσιο και η χρονική διάρκεια αυτής της κρίσης πολύ µεγαλύτερη.
Δείτε τι συνέπειες µπορεί να υπάρξουν αν, για παράδειγµα,
πάρει µόνιµο χαρακτήρα η απόφαση της «ΣΙΔΕΝΟΡ», που είναι
θυγατρική της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ», µε την οποία έθεσε τους εργαζοµένους της σε πέντε εργοστάσια σε προσωρινή διαθεσιµότητα.
Υπάρχουν δυνατότητες. Το λέµε συνέχεια και το επαναλαµβάνουµε. Είπατε και εσείς, ότι τουλάχιστον για το 2020 δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί. Επιπλέον, συµµετέχουµε λόγω
της κρίσης στο QE. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να εξασφαλίσουµε ρευστότητα από εκεί µε πολύ χαµηλά επιτόκια. Και βέβαια, η Κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που δίνουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και το ΕΣΠΑ. Εξάλλου, όπως είπα πριν, βρέθηκαν τα χρήµατα για
εκείνους που θέλει η Νέα Δηµοκρατία.
Αναφέροµαι τώρα σε ορισµένες βασικές προτάσεις µας απόλυτα στοχευµένες για επιχειρήσεις και ανθρώπους που δοκιµάζονται. Είναι αναγκαίο ένα µεγάλο πρόγραµµα τόνωσης της
ρευστότητας, µε εγγυηµένα από το κράτος δάνεια και επιδοτήσεις. Η Κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο ύψους ενός 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, είναι όµως ανεπαρκές και σίγουρα είναι
πάρα πολύ µακριά από τα ποσοστά που δίνουν σε σχέση µε το
ΑΕΠ στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας προβληµατιστούµε, λοιπόν, από όλους αυτούς και ας δούµε τι περισσότερο µπορεί να
γίνει στον τόπο µας.
Δεύτερον, ως προς τους αγρότες, θα µελετήσουµε µε βάση
την αλλαγή του προϋπολογισµού την ενίσχυση, στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είπατε συγκεκριµένα
πράγµατα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν εγκαταλειφθεί. Τα 150
εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπονται είναι πραγµατικά σταγόνα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στον ωκεανό.
Επιπλέον, δηµιουργούνται πάρα πολύ µεγάλα θέµατα µε το
αλαλούµ για την ένταξη επιχειρήσεων στους ΚΑΔ, εννοώ στους
ΚΑΔ που προστατεύονται. Εντάσσονται οι οινοποιοί –ακούστε το
αυτό- και δεν εντάσσονται οι αµπελουργοί. Είναι έξω οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι φέτος αντιµετωπίζουν έτσι κι αλλιώς πολύ µεγάλο πρόβληµα. Εντάσσονται οι πωλητές των λαϊκών αγορών και
είναι έξω οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών. Φαίνεται ότι κάποιοι
αγνοούν ότι αυτή η διαδικασία παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων είναι ενιαία!
Επιτέλους, θα πρέπει να σοβαρευτούν οι αρµόδιοι και να εντάξουν όλες τις κατηγορίες ΚΑΔ που αντιστοιχούν στον πρωτογενή τοµέα. Θα πρέπει να παρθούν τώρα ουσιαστικά µέτρα
στήριξής τους όπως έχουµε αναλυτικά προτείνει.
Εδώ θέλω να κάνω µία πρόταση. Επειδή και η αγορά του
Πάσχα θα είναι ιδιαίτερα προβληµατική, πιστεύω πως είναι σκόπιµο να αγοράσει το δηµόσιο προϊόντα από τους παραγωγούς,
να δείτε τη δυνατότητα αξιοποίησης κοινοτικών πόρων γι’ αυτή
την πρωτοβουλία και να τα διαθέσει σε οικονοµικά αδύναµους,
σε ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα προς το ζην και
περνούν πάρα πολύ δύσκολα αυτές τις ώρες.
Τρίτο σηµείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο τουρισµός.
Τα προβλήµατα στον πιο κρίσιµο τοµέα της οικονοµίας µας είναι
ήδη εµφανή. Είναι ώρα, λοιπόν, να µπει στο τραπέζι ένα πρόγραµµα τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς του και να αποφασιστεί ότι θα µειωθούν δραστικά τα ένσηµα που απαιτούνται για
τη χορήγηση στους εργαζόµενους του κλάδου του επιδόµατος
ανεργίας για τους χειµερινούς µήνες. Είναι ένα θέµα το οποίο
σας έχω αναφέρει και προφορικά στην τηλεδιάσκεψη που είχαµε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Επίσης, είναι άδικο να επιµένει η Κυβέρνηση στην εξαίρεση
από την εξαγγελθείσα παράταση του επιδόµατος ανεργίας είκοσι πέντε χιλιάδων ανθρώπων που εργάστηκαν µε ελαστικές
µορφές απασχόλησης στον τουρισµό. Και ζητώ, κύριε Μητσοτάκη, να παρέµβετε προσωπικά για να αποκατασταθεί αυτή η
αδικία.
Τέταρτο σηµείο, εργαζόµενοι και άνεργοι. Έχουµε ξεκαθαρίσει ότι το µάρµαρο για αυτήν την κρίση δεν µπορεί να το πληρώσουν οι εργαζόµενοι του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Θα
πρέπει λοιπόν να σταµατήσουν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης να
αφήνουν ανοιχτά θέµατα για µείωση µισθών και συντάξεων. Και
επιτέλους ο Υπουργός Εργασίας να κηρύξει υποχρεωτική τη
σύµβαση του επισιτισµού. Καθυστερεί απαράδεκτα εδώ και πάρα
πολλούς µήνες. Έχουµε κατ’ επανάληψη αναφερθεί από το Βήµα
της Βουλής στο ζήτηµα αυτό.
Χαίροµαι που προχωρήσατε στην έκδοση ερµηνευτικής σε
σχέση µε το άρθρο 9 για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτό δείχνει ότι οι πιέσεις µας πιάνουν τόπο. Τελικά µάλλον
ακούτε, ακόµα και αν δεν παραδέχεστε αυτά που λέµε. Καλό θα
ήταν βέβαια η ερµηνευτική αυτή να αποτυπωθεί και στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και για λόγους συµβολισµού να µη
µείνει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ως έχει. Δεν αρκεί
µόνο η ερµηνευτική.
Και βεβαίως είναι ώρα να δούµε και να εγκύψουµε στο τι θα
γίνει µε τους µακροχρόνια ανέργους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον να βρουν δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να
δούµε το επίδοµα ανεργίας και για αυτή την κατηγορία.
Πέµπτο θέµα. Παρά τις εντυπώσεις που προσπαθεί να προκαλέσει η Κυβέρνηση, η πραγµατικότητα παραµένει αµείλικτη για
τους αδύναµους δανειολήπτες. Καµµία παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας δεν έχει δοθεί. Καµµία ρύθµιση για
αναστολή πλειστηριασµών. Τι κάνετε; Συµπεριλάβατε στην τρίµηνη αναστολή δόσεων στις τράπεζες όλους όσοι έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, όπως
και εµείς είχαµε ζητήσει, και αναστέλλετε την καταβολή δόσεων
για όλους όσοι έχουν έρθει σε ρύθµιση µε τις τράπεζες µέσω
είτε της πλατφόρµας είτε του εξωδικαστικού συµβιβασµού, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν περίπου τρεις χιλιάδες δανειολήπτες. Μένουν ακάλυπτοι δεκάδες χιλιάδες αδύναµοι
δανειολήπτες που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να ρυθµίσουν τα
δάνειά τους.
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Έκτο και τελευταίο ζήτηµα. Δώστε µια ρεαλιστική και βιώσιµη
λύση γι’ αυτή την περίοδο στο θέµα των επιταγών. Θα µελετήσουµε την τροπολογία που φέρατε, αλλά και την υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι πρέπει να εκδοθεί. Έχει µεγάλη αξία να
βοηθηθούν αυτοί που έχουν ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα και να µην
ανακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων σε πάρα πολύ κρίσιµους τοµείς, όπως είναι τα τρόφιµα και τα φάρµακα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει πολύ µεγάλη σηµασία για
όλους µας να είµαστε χρήσιµοι µε κάθε τρόπο. Σηµαντικός είναι
και ο εθελοντισµός αυτή την κρίσιµη ώρα. Είχα ζητήσει από τον
Πρόεδρο της Βουλής να παρθεί απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, ώστε όλοι µαζί να συνεισφέρουµε στην αγορά εξοπλισµού για νέες κλίνες σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι
µία πρωτοβουλία που στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας απευθείας.
Άκουσα από την οµιλία του Πρωθυπουργού ότι είναι σε αυτή
την κατεύθυνση η σκέψη του Προέδρου της Βουλής. Φαντάζοµαι
ότι στη Διάσκεψη που θα ακολουθήσει θα µάθουµε τις ακριβείς
σας σκέψεις, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι όντως έτσι τα πράγµατα,
χαίροµαι πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι ακριβώς και η κατεύθυνση
που έχουµε επιλέξει ως Κίνηµα Αλλαγής. Οι Βουλευτές µας
έχουµε ήδη προχωρήσει, έχουµε αποστείλει επιστολή στον
Υπουργό Υγείας, ο οποίος την έχει κάνει δεκτή, έτσι ώστε να συνεισφέρουµε για την άµεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας µε κλίνες και στον εξοπλισµό, στον βαθµό που µπορούµε,
για µονάδες εντατικής θεραπείας.
Έτσι λοιπόν µπορούµε να είµαστε χρήσιµοι, να συνεισφέρουµε
µε πάρα πολλούς τρόπους ενωµένοι, χωρίς λαϊκισµούς, χωρίς
αντιπαραθέσεις που µας εκθέτουν και δεν χρειάζονται αυτές εδώ
τις ώρες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το λέµε συνέχεια όλοι µας. Ζούµε µια
κρίση. Είναι αποδεδειγµένο ιστορικά, δυστυχώς, ότι τις κρίσεις
τις πληρώνουν οι πολλοί, οι πιο αδύναµοι και οι ευάλωτοι. Προτεραιότητα, λοιπόν, για όλους εµάς είναι να µην αφήσουµε αυτό
να συµβεί, να µη συµβεί στον τόπο µας. Είναι βέβαιο όµως ότι
κάθε κρίση κουβαλά και έναν σπόρο ελπίδας, έναν σπόρο ελπίδας, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, έναν σπόρο ελπίδας ότι µπορεί
να υπερισχύσει το «εµείς» και το «όλοι µαζί».
Δεκάδες εκατοντάδες φωτεινές ιστορίες ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ξεπηδούν µέσα από όλο αυτό το σκοτάδι της µάχης που
δίνουµε όλοι απέναντι στον φόβο και στον θάνατο. Και θέλω να
σταθώ σε µία από αυτές που έτυχε να ακούσω σε µια πρόσφατη
εκποµπή. Μια νοσηλεύτρια εξαιρετικά συγκινηµένη έλεγε στο µικρόφωνο ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή της και στη σταδιοδροµία της που οι συµπολίτες της φαίνεται να αντιλαµβάνονται
τις πολύ µεγάλες δυσκολίες αλλά και τη πολύ µεγάλη συνεισφορά στην όλη προσπάθεια του επαγγέλµατός της.
Σαν τη νεαρή νοσηλεύτρια είναι βέβαιο ότι υπάρχουν χιλιάδες
άνθρωποι αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα που µε αυτοθυσία, πραγµατική αυτοθυσία, είναι στην πρώτη γραµµή για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να µπορούµε όλοι εµείς να µένουµε στο σπίτι.
Και πρέπει να µείνουµε στο σπίτι, να µη χαλαρώσουµε.
Όµως, ακριβώς πάνω σε όλα αυτά τα παραδείγµατα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης θα έχουµε πια µια στέρεη βάση, για να σηκώσουµε ξανά την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό ενωµένοι οι Έλληνες και να συνεχίσουµε τη ζωή µας, να την πάµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε την κ.
Γεννηµατά.
Τα ειωθότα τώρα ως προς την προφύλαξη. Μισό λεπτό, κύριε
Κουτσούµπα.
Είχε δίκιο ο κ. Τσίπρας που είπε ότι είναι αµήχανες στιγµές.
Θέλουµε κατανόηση.
Κύριε Κουτσούµπα, ελάτε. Έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Αυτές τις µέρες, αυτές τις ώρες, δίνουµε όλες µας τις δυνάµεις,
όλοι και όλες, όλος ο ελληνικός λαός να βγει όρθιος, να βγει δυνατός από αυτή την πρωτόγνωρη επιδοκιµασία. Όρθιος και δυνατός προστατεύοντας τη ζωή του, τη ζωή των παιδιών του.
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Όρθιος και δυνατός και µέσα στους τόπους δουλειάς προστατεύοντας τα δικαιώµατά του.
Προστατεύουµε τους εαυτούς µας, τους γύρω συνανθρώπους
µας για να µείνουµε δυνατοί. Δεν µένουµε όµως σιωπηλοί. Και
ακριβώς επειδή δεν µένουµε σιωπηλοί και από αυτό το Βήµα της
Βουλής σας λέµε ότι ιδιαίτερα τώρα µε αφορµή την πανδηµία
του κορωνοϊού βάζετε σε καραντίνα εργασιακά δικαιώµατα,
ακόµα και αυτό της συνδικαλιστικής δράσης, µόνο και µόνο για
να στηρίξετε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Έχει σήµερα
µία επώνυµη καταγγελία ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» για συγκεκριµένη
επιχείρηση. Μιλάτε για δήθεν προστασία των θέσεων εργασίας
χωρίς να ακυρώνετε πρακτικά τις πάνω από εκατό χιλιάδες απολύσεις τον µήνα Μάρτιο.
Την ίδια στιγµή που συµβαίνει αυτό µάλιστα δίνετε νέα εργαλεία προς τη µεγάλη εργοδοσία για να ποδοπατήσει όποιο εργασιακό δικαίωµα είχε αποµείνει και να απαλλαγεί από χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Ακόµα και το δώρο του Πάσχα, που είναι δεδουλευµένα των εργαζοµένων και που υποχρεούται να καταβάλει η µεγαλοεργοδοσία, θα καλύψετε κατά πολύ µεγάλο µέρος
µε κρατικό χρήµα τελικά. Το κρατικό αυτό χρήµα είναι χρήµατα
των εργαζοµένων, είναι χρήµατα των λαϊκών στρωµάτων.
Μία είναι η λύση αυτήν τη στιγµή. Να παγώσουν όλα αυτά τα
αντεργατικά σχέδια αµέσως. Να παγώσουν για παράδειγµα τα
σχέδια για τη «ΛΑΡΚΟ», για άλλες σχετικές επιχειρήσεις, να στηριχθεί η «ΛΑΡΚΟ» αυτή τη στιγµή. Να µην τολµήσετε να προχωρήσετε σε καµµία µείωση προσωπικού, σε καµµία µείωση
µισθών. Να παρθούν τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας µέσα σε όλες τις επιχειρήσεις.
Συνεχίζετε επίσης την κοροϊδία για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες, βιοτέχνες, εµπόρους, χιλιάδες επιστήµονες µε µπλοκάκι, καθώς αρκετές κατηγορίες αυτών
δεν εντάσσονται άµεσα για το δίµηνο Μάρτη - Απρίλη στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόµατος, έστω αυτού του πενιχρού
των 800 ευρώ. Ταυτόχρονα, δεν προβλέπονται µέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, όπως είναι η ένταξη στο αφορολόγητο, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, η απαλλαγή από τις ατοµικές εισφορές ασφάλισης για το επόµενο τουλάχιστον τετράµηνο. Εξακολουθείτε να µην παίρνετε στοιχειώδη µέτρα ανακούφισης για λαϊκά στρώµατα, όπως είναι για παράδειγµα η µείωση
των τιµολογίων του ρεύµατος, του νερού, η αναστολή αποπληρωµής δανείων προς τις τράπεζες που πρέπει να ισχύσει για
όλους και όχι µόνο για τους λεγόµενους συνεπείς δανειολήπτες.
Σε καραντίνα επιδιώκετε να βάλετε δυστυχώς και την ενηµέρωση. Στο όνοµα της ατοµικής ευθύνης πάλι, φιµώνετε κάθε διαφορετική φωνή που µάχεται για τα οξυµένα προβλήµατα και
αναδεικνύει τις ελλείψεις και τις ευθύνες. Και αυτή η φίµωση
αφορά και πολιτικά κόµµατα, όπως το ΚΚΕ και τους υγειονοµικούς, άλλους εργαζόµενους και τα σωµατεία τους, που αναδεικνύουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε µέσα, σε µέτρα προστασίας.
Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι δεν αρνούµαστε την ατοµική ευθύνη. Την ευθύνη του καθένα και της καθεµιάς να αυτοπροστατευτεί και να προστατέψει, η οποία εµπεδώνεται όταν συµβαδίζει
µε τη συλλογική ευθύνη για δράση, για διεκδίκηση, ώστε µε ευθύνη του κράτους να λυθούν τα άµεσα τα επείγοντα ζητήµατα
που αφορούν την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Εδώ πραγµατικά
µπορεί να εκφραστεί η οµοψυχία των εργαζοµένων, του λαού,
απέναντι στις διάφορες πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του µεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του, τη ζωή των παιδιών του. Η
ατοµική ευθύνη εµπεδώνεται όταν ένα κράτος, µία κυβέρνηση
που έχει την πρωταρχική και κύρια ευθύνη λύνει εδώ και τώρα
τα επείγοντα προβλήµατα που αφορούν την προστασία της
υγείας, τα προβλήµατα των δικαιωµάτων του λαού.
Με την ευκαιρία, σταµατήστε να κουνάτε µονότονα το δάχτυλο
της ατοµικής ευθύνης στον λαό. Αφήστε αυτό το ύφος, όπως κάνατε και µε αφορµή τις ουρές στις τράπεζες, λες και δεν ξέρετε
πως οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι είναι αναγκασµένοι να
στέκονται στις ουρές. Λες και δεν ξέρετε πως οι τραπεζίτες
έκλεισαν υποκαταστήµατα, απέλυσαν εργαζόµενους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικά οι πο-
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λίτες. Δική σας ευθύνη είναι να µην ξεροσταλιάζει ο κόσµος έξω
από τις τράπεζες. Πάρτε, λοιπόν, τώρα µέτρα για πάγωµα των
οφειλών στην εφορία, αναστολή των πληρωµών σε ΔΕΚΟ, ρύθµιση των δόσεων των δανείων, προστασίας της πρώτης κατοικίας
και θα δείτε πως αµέσως θα σταµατήσει και ο συνωστισµός και
οι ουρές.
Επίσης, ξέρετε πολύ καλά πως η µεγάλη πλειονότητα των εργαζοµένων πειθαρχούν και στα περιοριστικά µέτρα, µένουν σπίτι
τους. Δεν βλέπουν όµως να ανοίγουν ΜΕΘ επαρκώς, να γίνονται
απαραίτητες µαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών.
Η στρατηγική σας να τα ανάγετε όλα στην ατοµική ευθύνη
στόχο έχει περισσότερο να κρύψει από τον λαό τη µεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, τις τεράστιες ελλείψεις στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας για τις οποίες ευθύνεται και η πολιτική και η στρατηγική
συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα προηγούµενα χρόνια,
καθώς και της υποβάθµισης της εµπορευµατοποίησης, την οποία
υιοθετήσατε κατά γράµµα όλοι σας, µηδενός εξαιρουµένου. Και
οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κίνηµατος Αλλαγής.
Η διάλυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας προς όφελος βέβαια του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος γιγαντώθηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια, έχει τη σφραγίδα όλων σας. Η σµπαραλιασµένη, έως και ανύπαρκτη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, παντού και σε όλη τη χώρα είναι δικό σας έργο. Τα µεγάλα νοσοκοµεία που χρόνια τώρα λειτουργούν στα όρια ασφαλείας χωρίς
το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τα
αναγκαία µέσα, τις αναγκαίες υποδοµές, είναι δικό σας έργο.
Ποιος έκλεισε τα νοσοκοµεία; Η προηγούµενη κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Ποιος τα κράτησε κλειστά; Η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος µείωνε συνεχώς τα κονδύλια για την υγεία; Οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ποιος τα µείωσε ακόµα περισσότερο; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς σας
δεν προχώρησε στις αναγκαίες προσλήψεις, παρά τις διαµαρτυρίες, τις εκκλήσεις των εργαζοµένων στα κέντρα υγείας, στα νοσοκοµεία, στις δοµές υγείας που χρόνια τώρα κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου.
Βέβαια όλοι σας λέτε στον λαό ότι ο ιδιωτικός επιχειρηµατικός
τοµέας µπορεί να συµβάλει στην αναβάθµιση του δηµόσιου
τοµέα υγείας. Αναβάθµιση λέτε εσείς τις περίπου 800 ΜΕΘ που
σήµερα είναι διαθέσιµες όταν σε άλλες συνθήκες χωρίς πανδηµία χρειάζονται πάνω από τρεισήµισι χιλιάδες;
Αναβάθµιση λέτε εσείς την έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκοµεία της χώρας; Αναβάθµιση λέτε την έλλειψη
ακόµα και στοιχειωδών µέτρων προστασίας των υγειονοµικών,
που τους στέλνετε στον πόλεµο χωρίς όπλα ουσιαστικά και κάθε
µέρα και για τον λόγο αυτό βγάζουν φωνές αγωνίας και ευθύνης
για το έργο που επιτελούν;
Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ µέσα και σήµερα περίσσεψαν και τα
συγχαρητήρια και τα χειροκροτήµατα για τους υγειονοµικούς
µας. Όµως, τα καλύτερα συγχαρητήρια και χειροκροτήµατα θα
ήταν να λύσετε όλες αυτές τις ελλείψεις, όλα αυτά τα προβλήµατα, τα αιτήµατα που οι ίδιοι, ξέροντας καλύτερα την κατάσταση από µέσα, σας λένε και σας προβάλλουν.
Ο µύθος ότι µπορεί να συνυπάρχουν αρµονικά ο δηµόσιος µε
τον ιδιωτικό τοµέα και να συµβάλουν έτσι πραγµατικά στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, που είναι θέση κοινή όλων σας εδώ
µέσα εκτός ΚΚΕ, έχει ήδη αποκαλυφθεί µπροστά στη µεγάλη
κερδοσκοπία ιδιωτικών κέντρων και µε τα τεστ για τον ιό, τα
οποία όχι µόνο είναι προσιτά σε όποιον έχει να πληρώσει, αλλά
στερούν και από τον κρατικό σχεδιασµό πολύτιµους πόρους, ενώ
ταυτόχρονα αυξάνουν και τον κίνδυνο διασποράς. Αποκαλύπτεται επίσης, από το ίδιο το γεγονός ότι το κράτος εξαρτάται από
την προµήθεια βασικών υλικών και φαρµάκων από τον πόλεµο
που διεξάγεται στην παγκόσµια αγορά, από τις µεγάλες εταιρείες που βρήκαν ευκαιρία βέβαια, να κάνουν χρυσές µπίζνες.
Αναδεικνύεται µε δραµατικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δηµόσιου δωρεάν συστήµατος υγείας, µε κατάργηση
της επιχειρηµατικής δράσης. Ακόµα και τώρα που όλα τα µάτια
είναι στραµµένα στο δηµόσιο σύστηµα υγείας οι προσλήψεις
υγειονοµικών που ανακοινώσατε -και ακόµα βέβαια, δεν έχουν
προχωρήσει- δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις στοιχει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ώδεις ανάγκες, σε άλλες κανονικές συνθήκες εννοούµε, πόσω
µάλλον τώρα σε συνθήκες πανδηµίας. Ακόµα και τώρα που η
αγωνία του λαού κορυφώνεται -αν καταφέρει το δηµόσιο σύστηµα υγείας να ανταποκριθεί σε µια κορύφωση της πανδηµίας, εσείς επιλέγετε να δώσετε νέα δώρα και σε κλινικάρχες και σε
διάφορους επιχειρηµατικούς οµίλους στον τοµέα της υγείας
ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ. Και για να µην αφήσετε παραπονούµενους άλλους µεγάλους επιχειρηµατίες, επίσης, δώσατε και
τα δωράκια σας σε καναλάρχες και σε ιδιωτικές εταιρείες, που
εκµεταλλεύονται τα διόδια.
Η συµφωνία σας µε τους επιχειρηµατίες στον χώρο της υγείας
εκτινάσσει το ύψος της αποζηµίωσης που θα παίρνουν από τον
ΕΟΠΥΥ, δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων. Για κάθε νοσηλεία κρούσµατος κορωνοϊού σε κρεβάτι ΜΕΘ
σε ιδιωτική κλινική, ο ΕΟΠΥΥ θα δίνει στον ιδιοκτήτη της κλινικής
αποζηµίωση 1.600 ευρώ τη µέρα, αντί για 800 ευρώ που ήταν
µέχρι σήµερα. Αντίστοιχα δώρα βέβαια, έχετε προβλέψει και για
την διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό.
Με αυτόν τον τρόπο τελικά, ο ιδιωτικός τοµέας όχι µόνο δεν
υπηρετεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά συνεχίζει να το αρµέγει κανονικότατα, αφού όχι µόνο δεν επιτάσσεται, αλλά επιδοτείται και από τον ΕΟΠΥΥ, από χρήµατα δηλαδή που έχουν
πληρώσει οι ίδιοι οι ασφαλισµένοι.
Η προστασία της υγείας του λαού µας σε αυτές τις συνθήκες
απαιτεί: Να προχωρήσει άµεσα η επίταξη ιδιωτικών µονάδων, η
ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασµό. Και όταν λέµε επίταξη, εννοούµε επίταξη. Να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργεία, εργαστήρια, όλες οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα, µαζί µε το
προσωπικό τους, και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο. Να επιταχθούν οι µεγάλες διαγνωστικές µονάδες. Τα διαγνωστικά τεστ
για τον κορωνοϊό να γίνονται σύµφωνα µε τα επιστηµονικά κριτήρια και τις κρατικές κατευθύνσεις. Να ενταχθούν υποχρεωτικά
οι ιδιώτες γιατροί και ιδιαίτερα οι ειδικότητες της πνευµονολογίας και της παθολογίας στο σχέδιο ενίσχυσης των δηµόσιων νοσοκοµείων και κέντρων υγείας. Να αξιοποιηθούν για την περίθαλψη του λαού που δεν απαιτείται νοσηλεία στα ιατρεία τους
και µε κατ’ οίκων βεβαίως επισκέψεις. Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής, προστασίας, εξοπλισµού για την ενίσχυση
των δηµόσιων µονάδων υγείας και των υγειονοµικών. Να προµηθευτούν τα νοσοκοµεία µε όλα τα αναγκαία µέσα που ζητάνε οι
ίδιοι οι υγειονοµικοί, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι
χρειάζεται εδώ και τώρα. Να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ. Να γίνουν
οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονοµικού προσωπικού.
Αυτή είναι η απαραίτητη, αυτήν τη στιγµή, δέσµη προτάσεων.
Στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις την πανελλαδική µέρα
δράσης που προκήρυξε η Οµοσπονδία των Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας για την Τρίτη 7 Απριλίου.
Και επειδή κάθε τρεις και λίγο µιλάτε για το αρνητικό παράδειγµα της Ιταλίας και για το πώς εµείς θα το αποτρέψουµε, σας
λέµε πάρτε τώρα µέτρα προστασίας της ζωής των εργαζοµένων,
όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, σε άλλους
εργασιακούς χώρους, όπου οι εργαζόµενοι συνωστίζονται χωρίς
µέτρα προστασίας, χωρίς καν να τηρούνται από την εργοδοσία
οι απαραίτητες κατευθύνσεις των υγειονοµικών επιστηµόνων,
που είναι και κρατικές κατευθύνσεις αυτήν τη στιγµή. Πάρτε
µέτρα στα νοσοκοµεία, στα σούπερ µάρκετ, στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, για να αποτραπεί ο συνωστισµός. Πάρτε µέτρα προστασίας των στρατευµένων, των µονίµων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων, των εφέδρων µας που συνωστίζονται στα στρατόπεδα µε τεράστιες ελλείψεις και πολύ µεγάλα προβλήµατα. Υλοποιήστε τις έντεκα προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ στον
τοµέα αυτόν. Επίσης, αξιοποιήστε τις τριάντα επτά ερωτήσεις
που κατέθεσε εδώ µέσα στη Βουλή το ΚΚΕ για το θέµα. Δεν θέλω
να πω αναλυτικά, είναι καταγεγραµµένα στα Πρακτικά της Βουλής.
Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήµατα µε τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, µε αποτέλεσµα να
καθυστερούν πάρα πολύ οι εγγραφές εκπαιδευτικών, γονιών και
µαθητών. Ταυτόχρονα µε όλα τα υπόλοιπα, παρακολουθούµε
στενά όσα συµβαίνουν στην εκπαίδευση, στα σχολεία µας, στα
πανεπιστήµια. Νιώθουµε αυτήν την αγωνία των παιδιών, όπως
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και των γονιών τους, των οικογενειών τους. Ακόµα και η διαδικασία αυτή, της ασύγχρονης διδασκαλίας προχωρά µε δυσκολίες.
Για τη σύγχρονη δε τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα. Και
επειδή ο καθένας ή αρκετοί από µας στην οικογένειά µας έχουµε
και εκπαιδευτικούς, ξέρουµε τι τραβάνε καθηµερινά σε όλη
αυτήν τη διαδικασία, αλλά και τι περισσότερο τραβάνε τα παιδιά
από τα σπίτια τους. Για τη σύγχρονη δε τα προβλήµατα είναι
πολύ µεγαλύτερα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, όλοι µας τα
ξέρουµε.
Σοβαρό πρόβληµα υπάρχει µε τους µαθητές και συνολικότερα
µε τις οικογένειές τους που δεν έχουν τεχνικά µέσα γι’ αυτήν
τέλος πάντων την ισότιµη, όπως λέµε, συµµετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή γρήγορο internet, ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Γι’ αυτό
απαιτούµε να παρθούν µέτρα άµεσα, που θα εξασφαλίσουν την
όσο δυνατόν ισότιµη συµµετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των φορέων της εκπαίδευσης, δεδοµένου των έκτακτων συνθηκών που υπάρχουν σήµερα και βεβαίως αυτό να
αφορά, για να εξηγούµαστε, αποκλειστικά και µόνον αυτό το δίµηνο περίπου, που τα σχολεία παραµένουν κλειστά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει δωρεάν σύνδεση γρήγορου internet και εξασφάλιση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet για τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν. Διαφορετικά είναι σαν να αποκλείονται ακόµα περισσότερο από την ισότιµη συµµετοχή τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις χιλιάδες µαθητές, που δεν έχουν
αυτήν την οικονοµική δυνατότητα.
Να στηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών µε δηµιουργία κεντρικής οµάδας τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας,
δηµιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρµας διδακτικού υλικού
από το Υπουργείο, στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί και θα περιλαµβάνει δραστηριότητες και
ύλη για όλες τις ηλικίες.
Και ως προς το ζήτηµα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων
ζητάµε άµεσα το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει µειωµένη
εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αυτή την εβδοµάδα αν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί µε
τον πλέον επίσηµο τρόπο για την ηµεροµηνία διεξαγωγής των
πανελλαδικών, αποκλείοντας κάθετα το ενδεχόµενο του Σεπτεµβρίου. Πρέπει να µπει τέλος στην αγωνία όλων των µαθητών.
Όλοι εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, που πριν πανηγυρίζατε για
τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και για την επιστροφή στην
κανονικότητα, τώρα είστε αναγκασµένοι να παραδεχτείτε ότι και
η ελληνική οικονοµία µπαίνει σε βαθιά ύφεση. Έχει φυσικά προηγηθεί η επιβράδυνση της οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σε άλλες µεγάλες καπιταλιστικές οικονοµίες διεθνώς, µεγαλώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης µιας νέας κρίσης. Φυσικά η πανδηµία που βρίσκεται σε εξέλιξη µπορεί να µην είναι η κύρια αιτία
αυτής της νέας κρίσης, είναι, όµως, ο καταλύτης της.
Είναι δεδοµένο ότι η ελληνική οικονοµία θα πληγεί και λόγω
της κατάστασης, ειδικά στον τουρισµό και γενικά όλες οι εξωστρεφείς οικονοµίες, για τις οποίες εσείς πάλι πανηγυρίζατε, θα
πληγούν. Και βεβαίως χρόνια τώρα όλοι σας επίσης -Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ- διαφηµίζατε τον τουρισµό ως ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας.
Τα µέτρα που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών της οι οποίες προχωρούν, όπως όλοι
βλέπουµε και ξέρουµε, σε µέτρα προστατευτισµού, κλείνουν σύνορα, χρηµατοδοτούν µε πακέτα στήριξης δικούς τους φυσικά
µονοπωλιακούς οµίλους, δεν πρόκειται να ανακόψουν αυτή την
πορεία. Αυτή την κρατική κενσιανού τύπου παρέµβαση, που εκθειάζετε µαζί πλέον όλοι, και οι φιλελεύθεροι της Νέας Δηµοκρατίας και οι σοσιαλδηµοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, µαζί µε την
πολυδιαφηµιζόµενη δηµοσιονοµική χαλάρωση, για να στηριχτεί
βεβαίως η καπιταλιστική οικονοµία, δυστυχώς, θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόµενοι, τα µόνιµα υποζύγια, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν και τα νέα δηµοσιονοµικά κενά και νέες
πιθανές δανειοδοτήσεις. Διότι, είτε µε το ευρωοµόλογο ή «κορωνο-οµόλογο», όπως το είπε η κ. Γεννηµατά, -για το οποίο, µάλιστα, και ο κ. Τσίπρας έδωσε συγχαρητήρια σήµερα στον κ. Μητσοτάκη ότι συντάχθηκε µε τη σωστή πλευρά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση- είτε µε δάνειο από τον ESM, πάλι θα την πληρώσουν οι
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εργαζόµενοι, ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης στη συνέχεια και µε νέα µέτρα.
Εδώ είµαστε και θα τα δούµε. Σας τα λέγαµε κι άλλες φορές,
πριν και κατά τη διάρκεια των µνηµονίων, επαληθευτήκαµε δυστυχώς. Για µια ακόµη φορά θα τα δούµε. Άρα, κρατήστε µικρό
καλάθι και µην πανηγυρίζετε ούτε για ευρωοµόλογα ούτε για διάφορες αστικές µορφές διαχείρισης που θα µας οδηγήσουν, ως
λαό δηλαδή τα λαϊκά στρώµατα, δεν εννοούµε τους µεγάλους
οµίλους, σε χειρότερη κατάσταση ακόµα και από τη σηµερινή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση της δήθεν προστασίας, της ασφάλειας
και της περίφηµης αλληλεγγύης έχει πλέον αποκαλυφθεί. Αυτό
όσο πιο αργά το συνειδητοποιείτε όλοι και όσο πιο αργά το συνειδητοποιεί, δυστυχώς, και ο ελληνικός λαός και µε ευθύνη
όλων των άλλων πολιτικών δυνάµεων, θα την πληρώνουµε ως
χώρα και ως λαός.
Για ποια ευρωπαϊκή ασφάλεια µπορεί να µιλήσει κανείς, όταν
χρόνια τώρα η υγεία των εργαζοµένων θυσιάζεται µπροστά στα
κέρδη των µονοπωλίων στον χώρο της υγείας µε αποτέλεσµα την
υποβάθµιση, τη συνεχή εµπορευµατοποίηση της δηµόσιας υγείας; Για ποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη µπορεί να µιλήσει κανείς
σήµερα όταν η Γερµανία ή και η Γαλλία απαγορεύουν ακόµα και
τις εξαγωγές υγειονοµικού υλικού σε άλλες χώρες που τα έχουν
ανάγκη και ο καθένας βέβαια από όλους τους ακολουθεί τη λογική «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
Όσοι τόσα χρόνια µιλούσαν για δήθεν αποµόνωση του λαού
της Ελλάδας που θα έρθει αν βγούµε έξω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τώρα µπροστά σε αυτή την πραγµατική αποµόνωση που
ζουν οι λαοί και το βιώνουν στη µάχη που δίνουν για την επιβίωσή
τους µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν καταπιεί τη
γλώσσα τους. Διότι σήµερα ο ιταλικός λαός, ο ισπανικός λαός,
ο γαλλικός λαός, ο κάθε λαός µόνος του δίνει αυτή τη µάχη για
να επιβιώσει από αυτή την πανδηµία και ο ελληνικός λαός, επίσης.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, και µε αυτόν τον τρόπο και µάλιστα
µέσα σε τραγικές στιγµές για τους λαούς όλης της Ευρώπης και
όλου του κόσµου, αλλά ειδικά εδώ στην Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ένωση για το συµφέρον των λαών, αλλά
είναι -όπως θέλετε πέστε την- «λυκοσυµµαχία», έτσι τη λέµε
εµείς, «λάκκος των λεόντων», την έλεγαν οι παλιότεροι Αριστεροί
προδικτατορικά της ΕΔΑ και µετά µε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι, για να τα λέµε και επιστηµονικά µε βάση τους
όρους πολιτικής οικονοµίας, ιµπεριαλιστική καπιταλιστική ένωση
κρατών και αυτό τα λέει από µόνο του όλα.
Γι’ αυτό και η Ελπίδα βρίσκεται µόνο στην αφύπνιση της µόνης
πραγµατικής υπερδύναµης που είναι οι ίδιοι οι λαοί πλέον. Η πανδηµία ας αποτελέσει, λέµε εµείς, την αφετηρία για µια συνολική
ανατρεπτική πορεία σε όφελος των λαών και αυτό µόνο είναι το
αισιόδοξο µήνυµα που πρέπει να εκπέµψουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουτσούµπα.
Καλείται στο Βήµα τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα ξεκινώντας την οµιλία µου να κάνω µια µικρή
εκτροπή, γιατί είπε ο κ. Τσίπρας ότι χαµογέλασα την ώρα που µιλήσατε για το µακεδονικό, για το σκοπιανό, εν πάση περιπτώσει.
Ξέρετε, όντως χαµογέλασα, γιατί δεν περίµενα ποτέ από τη
Νέα Δηµοκρατία να χαιρετίσει τη Βόρεια Μακεδονία, όπως την
αποκαλούν. Για µένα είναι Σκόπια, έτσι κι αλλιώς. Και δεν το λέω
από καµµιά διάθεση εθνικισµού ή σοβινισµού, αλλά έχω συντάξει
µέσα σε δεκαπέντε περίπου σελίδες, κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη -και ειλικρινά δεν το περίµενα ποτέ αυτό από τη Νέα Δηµοκρατία- είκοσι επτά παραβάσεις της Συµφωνίας των Πρεσπών
τους τελευταίους τέσσερις µήνες. Είναι είκοσι επτά παραβιάσεις,
κύριε Πρωθυπουργέ.
Και µου έδωσε την ευκαιρία ο κ. Τσίπρας, ο τέως Πρωθυπουργός να το καταθέσω.
Πάρτε, λοιπόν, στα Πρακτικά τις είκοσι επτά παραβάσεις που
έγιναν σε έξι µήνες.
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(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάνουν ό,τι θέλουν όταν υπάρχει συµφωνία, την οποία υπογράψατε εσείς, την τηρούν οι κύριοι, αλλά εδώ υπάρχουν είκοσι
επτά παραβιάσεις που έγιναν εσχάτως. Για ποιον λόγο η Ελλάδα
να τηρεί µια συµφωνία, που για µένα δεν έπρεπε να γίνει έτσι κι
αλλιώς, αλλά έγινε και µπορεί να αλλάξει τουλάχιστον, έτσι έλεγε
η Νέα Δηµοκρατία, αν θυµάµαι καλά, αλλά δεν το έκανε.
Εν πάση περιπτώσει, έχουµε άλλα θέµατα να συζητήσουµε, γι’
αυτό πάµε τώρα στα οικονοµικά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η οικονοµία κλείδωσε, και αναγκάζεστε
τώρα και τρέχετε και δεν φτάνετε, παγκοσµίως, αλλά και στην
Ελλάδα, γιατί δεν λειτουργεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Άρα
σου δίνει τον οδηγό της λύσης του προβλήµατος. Το θέµα είναι
να βρούµε ποιος κατέστρεψε τη δηµόσια υγεία και φτάσαµε στο
σηµείο να τρέχουµε και να µην φτάνουµε πίσω από το πρόβληµα.
Ποιος την κατέστρεψε; Το ΚΚΕ είναι λίγο δύσκολο. Ο Βαρουφάκης, είναι δύσκολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τριάµισι χρόνια ό,τι πρόλαβε
έκανε. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το καταστρέψατε. Είχατε τη διάθεση,
και το λέω ευθέως στη Νέα Δηµοκρατία, να αποδοµήσετε το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το πράξατε, το κάνετε πράξη.
Άκουσα τον φίλο µου τον Άδωνι –ο οποίος δεν είναι εδώ- που
έλεγε: «Μην αφήνετε στον Τόµσεν τη δόξα να κλείνουν νοσοκοµεία». Αυτά λέγονταν και γίνονταν. Και τώρα τρέχουµε πίσω από
την εξέλιξη. Ξέρετε, εγώ είµαι υπέρ της αριστοτελικής µορφής,
κύριε Πρωθυπουργέ, της διακυβέρνησης, της προλήψεως. Διότι
πολιτική σηµαίνει πρόβλεψη. Να προβλέπεις τις εξελίξεις, ώστε
να µην τρέχεις πίσω από την εξέλιξη.
Κάνατε µια ατυχή, κατ’ εµέ, σύγκριση µε τη Δανία.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η Δανία δεν έχει χρέος όσο έχουµε
εµείς. Δεν συγκρίνονται. Ξέρετε, και τα µερσεντές είναι αυτοκίνητα και τα ζάσταβα είναι αυτοκίνητα, αλλά δεν µπορείς να συγκρίνεις τα ζάσταβα µε τα µερσεντές. Δεν µπορείς να συγκρίνεις
τουλάχιστον τα οικονοµικά µεγέθη των δύο χωρών, εννοώ σε επίπεδο πλεονασµάτων και παραγωγής. Αν δείτε πού εδράζεται η
οικονοµία της Δανίας στο εξαγώγιµο προϊόν πού παράγει και τι
εξάγουµε εµείς, θα καταλάβετε τη διαφοροποίηση.
Επίσης, θα πω ευθέως το εξής. Μου άρεσε αυτό που είπατε
ότι αναβάλλετε τις εισφορές. Θα σας πω, όµως, το εξής. Λέτε να
πληρώσει ο επιχειρηµατίας το δώρο του Πάσχα µετά από τρεις
µήνες. Αναβολή είναι αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το
Πάσχα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ρωτήστε µε εµένα, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, που σε
τρεις µήνες θα µου έρθετε για τους διακόσιους εργαζόµενούς
µου, ενώ δεν τζιράρω, δεν βγάζω χρήµατα αυτούς τους µήνες,
να πληρώσω το δώρο του Πάσχα.
Ξέρετε, µε ασπιρίνες τη γάγγραινα δεν τη λύνεις. Δεν γίνεται.
Αν έρθει σε τρεις µήνες να πληρώσω εγώ επιταγές -εγώ δεν έχω
επιταγές, έχουν επιταγές άλλοι- να πληρώσω µαζικά σε τριακόσιους εργαζόµενους τα δώρα τους, έχω κολλήσει εκείνο τον
µήνα. Θα κολλήσω εκείνους τους µήνες. Θα κολλήσει η εταιρεία.
Θα τρέχετε πάλι πίσω από την εξέλιξη.
Γι’ αυτό λέµε: Οριζόντια µέτρα! Όχι µε δοσολογία, κύριε Πρωθυπουργέ. Το πάτε µε δοσολογία. Δόση, δόση, δόση! Σταγόνασταγόνα. Σαν το κινέζικο µαρτύριο έχει γίνει η ιστορία.
Ξέρω ότι κάθε ηµέρα θα βγει ένας Υπουργός να πει κάτι καινούργιο. Θα βγει ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Γεωργιάδης, θα λένε κάτι
καινούργιο, ένα καινούργιο µέτρο. Γιατί δεν τα βγάζετε όλα µαζί
για να τελειώσει η ιστορία;
Θα σας αποδείξω κάτι πολύ απλό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνατε επίκληση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην αλληλεγγύη. Την ώρα που οι χώρες αυτές κλείνουν τα σύνορα είναι λίγο στο φαντασιακό µας επίπεδο να κάνουµε επίκληση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, αυτή τη στιγµή Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το «ο σώζων
εαυτόν σωθήτω». Όποιος σωθεί είναι. Δυστυχώς! Δυστυχώς!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επικαλεστήκατε και την περίφηµη ρήση του Ζακ Ντελόρ, αλλά
ο Ζακ Ντελόρ πέθανε. Μακάρι να υπήρχε η αντίληψή του.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ενενήντα τεσσάρων είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν πέθανε ακόµα; Να ζήσει άλλα εκατό χρόνια ο άνθρωπος. Ρώτησα τον κ. Βιλιάρδο και µου απάντησε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πέθανε.
Η λογική αυτή πέθανε, όµως. Γιατί έχουµε την εσωστρέφεια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εσωστρεφείς οι διαδικασίες. Βλέπετε ότι η Γερµανία απαγόρευσε την εξαγωγή ιατροφαρµακευτικού υλικού προς την Ιταλία. Προς την Ιταλία! Για ποια αλληλεγγύη µιλάµε; Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Επίσης, κάνατε και µία άτυχη σύγκριση. Μάλλον ο λογογράφος σας ή ο κειµενογράφος σας έκανε λάθος, όπως έκανα κι εγώ
φραστικό λάθος. Εγώ µιλάω εκτός κειµένου, ξέρετε. Είπατε ότι
είµαστε σαν τους ελεύθερους πολιορκηµένους.
Κύριε Πρωθυπουργέ, στο Μεσολόγγι όταν βγήκαν έξω οι µισοί
πετσοκόπηκαν. Διαβάστε το κείµενό σας. Είπατε για τους ελεύθερους πολιορκηµένους, ότι είµαστε σαν τους ελεύθερους πολιορκηµένους. Λέγατε για τον κορωνοϊό. Ελπίζω να µην γίνει το
ίδιο, γιατί στο Μεσολόγγι όταν βγήκαν απ’ έξω οι ελεύθεροι πολιορκηµένοι, οι µισοί πετσοκόπηκαν. Και το εύχοµαι, γιατί οι κειµενογράφοι πρέπει να προσέχουν τι λένε και τι γράφουν. Ως
ιστορικός το λέω, για να το πείτε στον κειµενογράφο σας.
Το λέω αυτό, γιατί καµµία φορά στους λόγους που κάποιοι
άλλοι µας λένε να γράφουµε, όπως έκανε ο κ. Βιλιάρδος σε
εµένα µε τον Ντελόρ, που τον πέθανα τον άνθρωπο και το µετέφερα εγώ εδώ, συµβαίνουν και λάθη. Αλλά θέλω να πω, όµως,
το εξής. Η δική µας διαφωνία είναι ουσιαστική µε όλους τους
υπόλοιπους, κύριε Πρωθυπουργέ, εκτός από εσάς σε κάποια σηµεία. Διαφωνούµε µε τους υπόλοιπους.
Ξέρετε είναι εύκολο για εµένα να αρχίσω να µοιράζω λεφτά
και στο ΚΚΕ και στους υπόλοιπους, να λέω ότι «δώστε, δώστε,
δώστε». Το πρόβληµα είναι πού θα βρουν τα λεφτά, πώς θα
βγουν τα λεφτά, πώς θα παραχθεί πλούτος. Είναι αυτό που φωνάζω επί µήνες και το είχα πει και στον Πρωθυπουργό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το είχα πει σε εσάς στο γραφείο σας, ότι
κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσουµε σοβαρά για την παραγωγή
του πλούτου στον αγροτικό τοµέα. Γιατί υπάρχει το καλό σενάριο, το ξέρουµε όλοι εδώ µέσα ότι θα τελειώσουµε µε τον κορωνοϊό και θα τελειώσουµε και µε την οικονοµική κρίση. Αν και για
εµένα δεν τελειώνει εύκολα η οικονοµική κρίση. Είναι χειρότερη
αυτή η κρίση που έρχεται σε σχέση µε την προηγούµενη που περάσαµε παγκοσµίως, ως προς τα «απόνερα» του κορωνοϊού και
του κλυδωνισµού πλανητικού οικονοµικού συστήµατος. Θα είναι
πολύ δυσκολότερη η κατάσταση.
Πρέπει να βρούµε ένα τρόπο για το πώς θα ταΐσουµε τον
κόσµο. Δεν έχουµε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Δεν φτάνουν τα αγαθά που παράγει η Ελλάδα. Και δεν µιλώ για ένα
αγαθό όπως η µερσεντές. Γιατί δεν θα φας τη λαµαρίνα άµα πεινάσεις. Μιλώ για το κρέας που παράγουµε.
Κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε εισαγωγές κρεάτων κατά 70%,
80%, 90% από την Ολλανδία, τη Γερµανία, τη Δανία, µε την οποία
µας σύγκρινε ο Πρωθυπουργός µας. Κάνουµε εισαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρεάτων.
Εδώ, λοιπόν, έπρεπε η Κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, να
πει ότι «επειδή υπάρχει κίνδυνος τους επόµενους µήνες να κλυδωνιστεί η παγκόσµια οικονοµία και επειδή υπάρχει το πρόβληµα
η κάθε χώρα να κλείσει τα σύνορά της, για ό,τι παράγει να το καταναλώνει κιόλας, ας κινήσω τη διαδικασία για να στηρίξω αγρότες και κτηνοτρόφους».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν κάνουµε τώρα εισαγωγές κρεάτων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Άλλο σας λέω.
Πρέπει να στηρίξουµε την κτηνοτροφική και αγροτική οικονοµία για να παράγουµε πλούτο, για να έχουµε προϊόντα.
Δεν κάνουµε εισαγωγές, είπατε; Έτσι είπατε, κύριε Λιβανέ; Τι
θα φάµε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό; Έρχεται το Πάσχα. Το 90%
των µοσχαρίσιων κρεάτων είναι από Γαλλία και από Ολλανδία.
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Θα έχουµε ελλείµµατα. Αυτό σας λέω.
Άρα, αυτό το έλλειµµα, που είναι εισαγωγή και εκροή συναλλάγµατος, πρέπει να το παράγει η χώρα µας για να ισορροπήσει
η κλίµακα. Πόσο πιο απλά να το πω; Αυτό σηµαίνει σχέδιο, όµως.
Και λέω ότι ας σχεδιάσουµε ένα πρόγραµµα, να το δώσουµε
στην Κυβέρνηση, γιατί αν θα έρθει η πείνα –πολύ φοβούµαι- και
αν κλείσουν ερµητικά οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Δανοί τα σύνορά
τους, δεν θα έχουµε κρέας, όπως σας είπα.
Για να µην σας πω για το σιτάρι. Για να µην σας πω για το
ψωµί. Για να µην σας πω για τα γαλακτοκοµικά, για το τυρί, που
κάνουµε φέτα µε βουλγαρικό και ρουµάνικο τυρί. Σας λέω, λοιπόν, απλά πραγµατάκια.
Ο κτηνοτρόφος, λοιπόν, που περίµενε το Πάσχα να πουλήσει
το κατσικάκι του δεν θα το πουλήσει, γιατί βγήκε ο Χαρδαλιάς
και του λέει ότι «δεν θα σουβλίσεις». Του το είπε: «Δεν θα σουβλίσεις, ξέχασέ το». Τι θα το κάνει το κατσίκι του ο κτηνοτρόφος;
Να το σφάξει να το φάει µόνος του;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Στον φούρνο. Μόνο σουβλίζουµε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το ίδιο πράγµα είναι, κύριε Πρωθυπουργέ; Του στερούµε
το έθιµο.
Στηρίξτε, λοιπόν, µε µία απλή επιλογή. Γιατί βιαστήκατε να
απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και ο Ντελόρ ζει και
το αρνί θα το φάµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εγώ για κατσίκι µίλησα, κύριε Πρόεδρε. Κάνατε λάθος τα
αµνοερίφια.
Λέω, λοιπόν, το εξής, για να σοβαρευτούµε λίγο, γιατί άλλα
θέλω να σας πω ως Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Δίνετε 800 ευρώ. Δώστε 900 ευρώ, αλλά τα 200 ευρώ από τα
900 που δίνετε να πηγαίνουν σε αγορά καταναλωτικών αγαθών
ελληνικών. Μόνο ελληνικών προϊόντων, όµως! Να µην πηγαίνει
να παίρνει βούτυρο λούρπακ ο Έλληνας, να παίρνει ελληνικά
προϊόντα. Δώστε του 200 ευρώ µπόνους. Για να κινηθεί η αγορά.
Τι πιο απλό από αυτό;
Αφήστε το «θα ψήσω το αρνί µου στον φούρνο, θα κάνω το
κατσικάκι µου στην ύπαιθρο». Λέµε σοβαρές προτάσεις. Δώστε
κουπόνια, για να πηγαίνουν στο σουπερµάρκετ να παίρνουν µόνο
ελληνικά προϊόντα. Μόνο ελληνικά προϊόντα! Έτσι, θα κινηθεί η
διαδικασία του παραγωγού για να παράγει περισσότερα προϊόντα.
Όταν έχουµε κινέζικο µέλι, τι συζητάµε; Πάτε σε ένα σουπερµάρκετ. Μέλι κινέζικο έχουµε και λάδι Αφρικής. Για να µην πω
φέτα Αφρικής. Αυτά σας λέω.
Αν δεν στηριχτεί, λοιπόν, η ίδια η αγροτική οικονοµία µαζί µε
τους κτηνοτρόφους, θα έχουµε πρόβληµα σε επίπεδο επάρκειας
και αυτάρκειας αγαθών. Μην το βλέπετε στην πλάκα, γιατί άµα
συµβεί το µοιραίο -το επαναλαµβάνω- και κλείσουν τα σύνορα,
δεν µπορούµε να τα βγάλουµε πέρα.
Από την άλλη, πολύ καλά έκανε η Κυβέρνηση, διαβάζω εδώ
στην τροπολογία του Υπουργού, στην οποία λέει ότι «µε τη διάταξη του παρόντος άρθρου προτείνεται αύξηση µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό κατά 5 δισεκατοµµύρια ευρώ». Πολύ
ωραία! Μπορεί να µας πει ο Υπουργός πού θα τα βρει τα λεφτά,
τα 5 δισεκατοµµύρια; Να το πείτε εδώ µέσα.
Όταν φέρνετε µία τροπολογία, κύριοι συνάδελφοι, να γράφετε
πού θα βρείτε τα λεφτά. Βάλτε 15 δισεκατοµµύρια, 25 δισεκατοµµύρια. Το λέει στην τροπολογία, 5 δισεκατοµµύρια. Πού θα
τα βρείτε τα λεφτά, τα 5 δισεκατοµµύρια; Πού θα βρεθούν τα
λεφτά; Από πού;
Επίσης, δώσατε επιδόµατα -και πολύ καλά κάνετε και είναι από
τις καλές πράξεις σας- στους νοσοκοµειακούς γιατρούς και τους
νοσηλευτές. Ξεχνάτε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Τους διοικητικούς υπαλλήλους των νοσοκοµείων, που είναι εκεί και αυτοί.
Αυτοί δεν πήραν το επίδοµα. Ψάξτε το. Πότε το πήραν; Τώρα το
βάλατε; Αυτά είναι δοσολογίες. Κάθε εβδοµάδα και ένα µέτρο.
Δεν τα προλαβαίνεις κιόλας.
Για τους ένστολους τι κάνατε, κύριε Υπουργέ; Οι διοικητικοί
δεν πρέπει να είναι µέσα. Για τα «χακί», τους ένστολους; Οι έν-
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στολοι δεν είναι έξω; Παίρνουν επίδοµα αυτοί;
Ρωτώ εσάς, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα. Αφήστε τον
Πρωθυπουργό απ’ έξω. Ρωτώ εσάς. Οι ένστολοι, οι αστυνοµικοί
και οι στρατιωτικοί, παίρνουν; Όχι. Γιατί; Δεν είναι έξω ο αστυνοµικός για να κάνει έλεγχο; Δεν κινδυνεύει η ζωή του µε τη
µάσκα; Και αυτοί πρέπει να πάρουν. Γι’ αυτό λέω οριζόντια µέτρα
και δεν µας ακούτε. Οριζόντια µέτρα, για να τελειώνει η ιστορία.
Με τη σταγόνα τα δίνετε, για να ικανοποιείτε το κοµµατικό πελατολόγιο; Κάνετε λάθος.
Επίσης, στους δασκάλους να δώσουµε κάτι; Παιδεύονται. Δεν
θα δώσουµε τίποτα στους δασκάλους; Ψάξτε το λίγο παραπάνω.
Σας λέω ότι κάνετε λάθη. Δεν γίνεται να ασκείται έτσι η πολιτική.
Θα σας πω γιατί βοηθάει η Ελληνική Λύση. Όταν πελάγωσε το
Υπουργείο Παιδείας, κύριε Πρωθυπουργέ -ρωτήστε την Υπουργό
σας- έβαλα τη διευθύντρια του γραφείου µου να τηλεφωνήσει
στην Υπουργό. Εµείς προτείναµε να γίνει η εκπαιδευτική τηλεόραση.
Εµείς το προτείναµε, κυρία Γεννηµατά, κύριε Τσίπρα, στη Νέα
Δηµοκρατία να κάνει την εκπαιδευτική τηλεόραση. Γιατί η πλατφόρµα θα έπεφτε. Είναι λογικό. Όταν µπαίνουν πενήντα χιλιάδες
µαθητές σε ένα site, δεν αντέχει η πλατφόρµα, θα πέσει. Τους
είπαµε, λοιπόν, κάντε εκπαιδευτική τηλεόραση. Και το αντέγραψαν και το έκαναν. Δεν µε ενδιαφέρει ποιος το έκανε. Αν είναι
καλό, κύριε Τσίπρα, να εφαρµοστεί προς κάθε κατεύθυνση.
Ο Ερντογάν λέει και άλλα, ότι µε το πετιµέζι αποφεύγεις τον
κορωνοϊό, ό,τι να ‘ναι.
Εν πάση περιπτώσει, πάµε στα σοβαρά.
Κύριε Τσίπρα, το σηµαντικό είναι να καταθέτουµε προτάσεις.
Το να λέω ότι «δώστε, δώστε, δώστε, δώστε…».
Λέτε στον Πρωθυπουργό «δώσε». Πού θα τα βρει; «Δώσε κι
άλλα, δώσε κι άλλα». Πού θα τα βρει; Πώς θα παραχθεί ο πλούτος; Πώς θα κινηθεί η διαδικασία; Δεν παράγουµε. Κατά 80% η
οικονοµία µας είναι παροχή υπηρεσιών, κύριε συνάδελφοι.
Ο τουρισµός µας -γιατί έλεγα πριν στον κ. Λιβανό ότι έρχεται
πείνα- είναι 18 δισεκατοµµύρια ευρώ και δεν θα µας τα δώσει δυστυχώς φέτος, δεν θα µας τα δώσει τα 18 δισεκατοµµύρια. Θα
έχουµε και υστέρηση εσόδων κατά 18 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πώς θα αντέξει η οικονοµία µας;
Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να σχεδιάσουµε από τώρα για τον Ιούλιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο πώς θα αντιµετωπίσουµε την
κρίση. Δεν λέω κάτι περίεργο.
Αυτά είναι µερικά ζητήµατα που πρέπει να τα δούµε. Άκουσα
τον Πρωθυπουργό που µίλησε για το αύριο, γιατί αυτό είναι το
σηµαντικό και έχει απόλυτο δίκιο, το αύριο της Ελλάδας και όχι
του Μητσοτάκη, του Βελόπουλου, του Τσίπρα ή οποιουδήποτε
εδώ µέσα, αλλά το αύριο του τόπου µας. Αλλά δεν άκουσα να
λέτε τίποτα για τον πρωτογενή τοµέα πραγµατικά.
Είπατε 150 εκατοµµύρια αγροτική οικονοµία. Τι εννοείτε; Τι εννοεί ο ποιητής; Θα δώσουµε, λέει, 150 εκατοµµύρια ευρώ στην
αγροτική οικονοµία. Δηλαδή; Πείτε µας, για να καταλάβω και
εγώ. Κλωστοϋφαντουργία, ναυπηγοεπισκευαστική, αµυντική βιοµηχανία δεν µας λέτε τίποτα.
Και το λέω αυτό γιατί, δυστυχώς, η θεραπεία των οικονοµικών
επιπτώσεων του κορωνοϊού θα είναι χειρότερη απ’ ό,τι σε σχέση
µε την πανδηµία. Σας το λέω από τώρα. Η οικονοµική κρίση που
περνάµε µε την πανδηµία τώρα, τα απόνερα αργότερα και η θεραπεία αυτής της κρίσεως θα είναι πολύ χειρότερη, κύριε
Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για τους επόµενους µήνες.
Με ενηµέρωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα αποχωρήσει σε δεκαπέντε λεπτά από την οµιλία µου. Είχε ένα θέµα, το αντιλαµβάνοµαι.
Λέω, λοιπόν, ποια είναι άποψή µας. Λέει ο κ. Λιβανός: «Απαγορεύσαµε την εισαγωγή του κρέατος».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν γίνονται εισαγωγές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Απαγορεύσαµε την εισαγωγή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν απαγορεύτηκαν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μπράβο, δεν απαγορεύτηκαν, λοιπόν.
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Εγώ, αν ήµουν κυβέρνηση, θα την απαγόρευα όµως. Θα την
απαγόρευα, όπως κάνει η Γερµανία, όπως κάνουν άλλες χώρες,
για να καταναλώσω τα δικά µου προϊόντα, κύριε Λιβανέ, για να
στηρίξω τη δική µου οικονοµία, κύριε Λιβανέ. Αυτό λέω.
Το επίδοµα των 800 ευρώ, όπως σας είπα, κάντε το µε τα κουπόνια. Δώστε άλλα διακόσια σε κουπόνια και να παίρνουν ελληνικά προϊόντα. Δεν το καταλαβαίνουµε αυτό; Μέλι Αττικής, λέω
εγώ, όχι µέλι τσάο µιν µπι, κινέζικο. Κινέζικο µέλι; Χαµογελάτε.
Τι κάνετε έτσι όµως; Αν δώσετε τα διακόσια κουπόνια θα κινηθεί
αυτή η επιχειρησούλα η µικρή ή η µεγάλη, η ελληνική, και θα παράγει περισσότερο προϊόν άρα θα πάρετε και περισσότερα
έσοδα στην πορεία, ΦΠΑ. Τι είναι πιο απλό; Είµαι επιχειρηµατίας
και σας λέω σε τρεις-τέσσερις µήνες από τώρα οι επιχειρήσεις
θα σκάσουν όλες.
Τι κάνετε; Μετακυλίετε το πρόβληµα µε τις επιταγές, µε τα
χρέη και όλα αυτά –και το λέω σε όλους σας- στους επόµενους
µήνες. Είναι αδιανόητο. Εκτός αν πάτε σε εκλογές κατά τον Σεπτέµβριο.
Κράτα µικρό καλάθι, κύριε Τσίπρα.
Γιατί τα µεταφέρουµε τρεις-τέσσερις µήνες µετά, δίνουµε µερικά τώρα και πηγαίνουµε µετά στους ιθαγενείς, που λέγονται
Έλληνες ψηφοφόροι, να πιστέψουν ότι τα κάναµε καλά. Λέω
τώρα εγώ. Κρατώ επιφύλαξη. Γιατί εν πάση περιπτώσει θα µπορούσα να πω για αναστολή πλειστηριασµών, για εισπρακτικές
εταιρείες, για δάνεια, για τις τράπεζες, θα µπορούσα να πω πολλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το βλέπω, κύριε Λοβέρδο. Μπορεί να φαίνεται περίεργο,
αλλά ανάλογα µε τους κλυδωνισµούς.
Να δώσω ένα παράδειγµα συγκριµένο, φίλε µου Ανδρέα Λοβέρδο. Σχετικά µε το ΕΣΠΑ πείτε µου εσείς εδώ, συνάδελφοι, τι
σχέση έχει το σεµινάριο µε την ανάπτυξη της χώρας; Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι.
Το ΕΣΠΑ είναι χρήµατα, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για
να δοθούν σε επενδύσεις ανθρώπων που έχουν ίδια κεφάλαια
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, ναι ή όχι; Έχω το 50% και θέλω
50% ΕΣΠΑ για να κάνω µια επένδυση, έτσι δεν είναι; Τι µου το
δίνετε σε σεµινάρια;
Να σας ρωτήσω και κάτι ακόµα; Ψάξτε λίγο στα Υπουργεία
σας πόσοι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί του ΕΣΠΑ και δεν έχει
γίνει το παραµικρό. Είναι φάκελοι κατατεθειµένοι επιχειρήσεων.
Μπορώ να σας προσκοµίσω εγώ, αν θέλετε. Έχουν κάνει αίτηση
για ΕΣΠΑ, έχουν βάλει τα ίδια κεφάλαια, τα δεσµεύσανε στην
τράπεζα οι άνθρωποι, το 50%, το 40%, το 30%, το 60%, περιµένουν τα Υπουργεία σας να κινηθούν και δεν κινείται κανένας. Όχι
εσείς, αλλά τα Υπουργεία τα συναρµόδια, όπως Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λπ.. Δεν τα κάνετε. Τα έχει βάλει ο άλλος τα χρήµατά
του, τα έχει δεσµεύσει. Κινείστε τη διαδικασία του ΕΣΠΑ. Μπορώ
να σας δώσω είκοσι επτά φακέλους συγκεκριµένων εταιρειών
επενδύσεων. Καλό θα κάνετε για εσάς και την Ελλάδα. Θα φανεί
ότι δουλεύει ο µηχανισµός, κάτι θα κτίσει. Σας λέω τα αυτονόητα.
Αν το ξέρετε µπορώ να σας πω και ποιες εταιρείες είναι. Αν ψάξετε λίγο παραπάνω θα τα βρείτε.
Πάµε στην ουσία. Δίνετε επιδόµατα. Στον κουριερά τον κακοµοίρη, που πηγαίνει νυχθηµερόν και µεταφέρει τον καφέ του κ.
Τσίπρα, του κ. Λοβέρδου, του κ. Βελόπουλου; Ο κούριερ µε το
µηχανάκι, το παιδάκι αυτό δεν δικαιούται επίδοµα, ρε παιδί µου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μπήκε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μπήκε και αυτό; Με δοσολογία ρε παιδί µου, δεν τους προλαβαίνουµε. Μπήκε και αυτό, λέει. Εγώ δεν το βρήκα, αλλά αφού
το λέτε εσείς πιστεύω εσάς. Μπήκε και αυτό µε τους κούριερ.
Επίσης οι µακροχρόνια άνεργοι. Μπήκε εδώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ε, αυτό
δεν µπήκε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εδώ δεν µπαίνει, µόνο βγαίνει.
Για τους µακροχρόνια άνεργους, κύριε Υπουργέ µου, κάτι πρέπει να κάνουµε και για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πώς θα
φάνε αυτοί; Αέρα κοπανιστό; Όχι κατσίκι στον φούρνο, αλλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ούτε κατσίκι από µακριά δεν θα δούνε αυτοί οι άνθρωποι. Σας
λέω, λοιπόν, µερικά πράγµατα πρέπει να τα δείτε σοβαρά.
Πάµε παρακάτω, για να µην πιέζω τον χρόνο παραπάνω.
Δεν υπήρχε πιο ατυχής επιλογή, κυρία Γεννηµατά, από την
προτροπή του Πρωθυπουργού –ήθελα να είναι εδώ- µέσω Facebook να υποδείξει σε όλο το πολιτικό σύστηµα να δώσει 2.400
ευρώ. Ατυχής επιλογή ενός Πρωθυπουργού, ενός πολιτικού που
έχει πνεύµα νεωτεριστικό και µοντέρνο να κάνει παλαιοκοµµατικά πυροτεχνήµατα, «δώστε 2.400 Βουλευτές µου».
Και έβγαιναν οι –δεν θα πω άθλιοι τώρα, αλλά θα πω κάτι άλλοαπαράδεκτοι, επιεικώς, συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και ανέβαζαν την απόδειξη του ταµιευτηρίου ότι έδωσαν
2.400. Είναι το αίσχιστο είδος του λαϊκισµού. Λαϊκιστές όσο δεν
παίρνει. Είναι άθλια κατάσταση.
Δεν ξέρω αν συµφωνείτε µαζί µου. Εγώ διαφωνώ µε αυτήν την
ιστορία. Και εγώ µπορεί να έδωσα. Να σας πω τι κάναµε εµείς,
για να τελειώνει η ιστορία. Κυρία Γεννηµατά, δεν το ανακοινώσαµε ποτέ.
Έβγαλε ανακοίνωση το Νοσοκοµείο Καστοριάς ότι χρειάζεται
χρήµατα. Όλοι οι Βουλευτές, και οι δέκα, κατέθεσαν τα λεφτά
κατευθείαν στο Νοσοκοµείο Καστοριάς. Το κάναµε χθες. Δεν το
ανακοινώσαµε, δεν το είπαµε σε κανέναν. Δεν το κάναµε σηµαία
και δεν υποχρεούµαστε να το κάνουµε. Αλλά µε αυτήν την αθλιότητα των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας να ανεβάζουν το ταµιευτήριο ότι έβαλαν 2.400 τι θέλουν να δείξουν; Δεν το κατάλαβα αυτό.
Όµως η προτροπή του Πρωθυπουργού µε προβληµάτισε, γιατί
τον περίµενα ειλικρινά πιο µοντέρνο και πιο προοδευτικό σε
σχέση µε την παλαιοκοµµατική αντίληψη.
Εµείς σας είπαµε κάντε ΚΥΑ. Έχουµε τροπολογία και την καταθέσαµε. Κάντε ΚΥΑ υποχρεωτικά για να τελειώνουµε. Εκεί είναι
η µεγάλη µαγκιά, αλλά δεν θα κάνετε ποτέ ΚΥΑ. Να εδώ είναι η
τροπολογία µας. Την καταθέτω στα Πρακτικά. Το είπαµε και πριν
µία εβδοµάδα, αλλά δεν ακουγόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στα βολέµατα. Τώρα γίνονται οι µεγάλες δουλειές,
κύριε Τσίπρα. Μα, δεν γίνονται δουλειές.
Την ώρα που σκεφτόµαστε τον κορωνοϊό εµείς, γίνονται οι
business οι χοντρές. Έντεκα εκατοµµύρια στα κανάλια, σε µία
διαφηµιστική εταιρεία. Έντεκα εκατοµµύρια ευρώ σε µία διαφηµιστική εταιρεία, τα οποία θα τα διοχετεύσει η διαφηµιστική εταιρεία κατά πώς βολεύει.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όχι στα κανάλια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Σε µία διαφηµιστική εταιρεία είπα.
Αλλά υπάρχει και µια κοµπίνα, κύριε Τσίπρα, που δεν την ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα. Παίρνει ένα ποσοστό η διαφηµιστική εταιρεία, 3,6%, και µετά εκβιάζει τα Μέσα για να έχουν
επιστροφή. Δεν θα πάρει 3,6%, αλλά µπορεί να πάρει και 10%
και 12%. Με µία δουλειά, λοιπόν, θα βγάλει αυτή η εταιρεία ένα
εκατοµµύριο ευρώ από πουθενά. Και δεν ντρεπόµαστε λιγάκι;
Για να µπορούν τα κανάλια να λένε ψέµατα καθηµερινά;
Τόσος έλεγχος των µέσων ενηµέρωσης από τη Νέα Δηµοκρατία δεν το περίµενα ποτέ. Άντε αυτοί κυβερνούσαν, είχαν κανά
δυο κανάλια και τον «ΣΚΑΪ» δικό σας. Εσείς τα θέλετε όλα δικά
σας.
Δεν υπάρχει κάτι, κύριε Υπουργέ, που να µην λέει «ζήτω η Νέα
Δηµοκρατία». Το είχα πει εσχάτως ότι µε τόση πλύση εγκεφάλου
άρχισα να πιστεύω ότι ο µεγαλύτερος ηγέτης µετά τον Καποδίστρια είναι ο κ. Μητσοτάκης. Άρχισα να το πιστεύω πλέον, είµαι
πεπεισµένος µε την πλύση εγκεφάλου. Δεν γίνεται. Φτάνει τόσο
λιβάνι από τα κανάλια. Είναι απίστευτο.
Έχω µπροστά µου ρεπορτάζ καναλιών παραποιηµένων στοιχείων. Το ΕΣΡ πού είναι; Βίντεο από ρεπορτάζ καναλιών µε παραποιηµένα στοιχεία, κύριε Λοβέρδο.
Ξεφτίλισαν µια ολόκληρη πόλη, τη Θεσσαλονίκη, ότι οι Θεσσαλονικείς ήταν έξω στην παραλία και περπατούσαν κατά χιλιά-
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δες. Και τα άτοµα ήταν εκατόν είκοσι µετρηµένα από το Μακεδονία Παλλάς µέχρι τον Λευκό Πύργο. Αυτή είναι η προπαγάνδα
των µέσων ενηµέρωσης. Τα αφήνω στα Πρακτικά γιατί, επαναλαµβάνω, είναι παραποιηµένα ρεπορτάζ των καναλιών για τα
οποία, όµως, κανένα ΕΣΡ δεν έκανε παρέµβαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
CD, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταγγέλλω το ΕΣΡ που δεν συνεδριάζει και συνεδριάζει για
άλλα πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω για τι συνεδριάζει;
Εξ αποστάσεως αποφάσισε χωρίς να ακούσει κανέναν ότι εγώ ή
η εταιρεία µε την οποία συνεργάζοµαι είναι απατεώνες, εξ αποστάσεως, χωρίς να δει τα στοιχεία, χωρίς να ελέγξει την καταγγελία. Είπε ότι σύµφωνα µε καταγγελίες η εταιρεία τάδε είναι
απατεώνες και ο Βελόπουλος είναι απατεώνας το ΕΣΡ. Η ανεξάρτητη αρχή παραβίασε το διάταγµα, ουσιαστικά παραβιάζει το
Σύνταγµα, της απολογίας. Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν
στο ΕΣΡ.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Παίρνει Πρόεδρος κόµµατος, κύριε
Λοβέρδο, να ενηµερώσει τον Πρόεδρο του ΕΣΡ ότι κάνει λάθος,
να δει το DVD ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέµα και δεν απαντάει στον
Πρόεδρο κόµµατος ο Πρόεδρος του ΕΣΡ. Είναι θεσµικά επιεικώς
απαράδεκτος ο Πρόεδρος του ΕΣΡ. Εδώ έχουµε σαφείς παραβιάσεις του Συντάγµατος, των νόµων, της νοµοθεσίας. Δεν καταδικάζεις κανέναν µε ανακοίνωση την οποία την «παίζουν» όλα
τα site και όλες οι εφηµερίδες εις βάρος µου για κάτι που δεν
έγινε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Γιατί έχω άδικο, κύριε Λοβέρδο; Λέω, λοιπόν, τα παραποιηµένα βίντεο των καναλιών δεν τα βλέπουν; Τις αλλοιωµένες ειδήσεις και τον κορωνοφόβο που καλλιεργείται δεν τον βλέπει το
ΕΣΡ; Δεν βλέπει τίποτα; Βλέπει άλλα πράγµατα, όµως, που φοβούµαι ότι οι σειρήνες του Μαξίµου επηρεάζουν κάποιους. Εύχοµαι να µην είναι έτσι.
Θυµάµαι µια δήλωση του κ. Τσίπρα, και τον ευχαριστώ για
αυτό, προεκλογικά, που είχε πει στην κ. Ζαχαρέα ότι µας είχαν
εξαφανίσει. Είχατε απόλυτο δίκιο. Δεν εµφανιζόµασταν πουθενά.
Τώρα στα ελληνικά µέσα ενηµερώσεως, κύριε Τσίπρα, -δείτε ένα
δελτίο ειδήσεων- δεν υπάρχει πουθενά Ελληνική Λύση.
Ανακοινώσεις βγάζουµε, δηλώσεις κάνουµε, κυρία Γεννηµατά
µου, κανένα κανάλι δεν παρουσιάζει την Ελληνική Λύση. Ό,τι και
να λέµε, τις καλύτερες προτάσεις να έχουµε, µας έχουν φιµώσει
από παντού. Αυτό είναι δηµοκρατία.
Ειλικρινά ντρέποµαι και θα διαβάσω κάτι το οποίο το πιστεύω
από την ψυχή µου. Ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσεις µια
ηγεσία είναι να διερωτάσαι τι σφάλµατα είναι ικανή να κάνει. Εδώ
κάνετε ένα σφάλµα. Ο νόµος του ατµού και της πίεσης ξέρετε τι
λέει; Όσο πιέζεις τον ατµό προς τα κάτω, τόσο εκτινάσσεται. Και
σας το λέω, γιατί κάνετε λάθη µε την Ελληνική Λύση. Επιχειρείτε
να πιέσετε µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, για να µην
υπάρχουµε. Κάνετε λάθος. Ήρθαµε, θα µείνουµε, θα προτείνουµε σοβαρά και θα έχουµε προτάσεις, όχι κραυγές, όχι αλαλαγµούς, αλλά σοβαρότητα και θα αυξάνουµε τα ποσοστά µας
συνεχώς.
Κλείνοντας, µιλάµε για 30 εκατοµµύρια σε ιδιωτικές κλινικές,
30 εκατοµµύρια σε ιδιώτες! Και εγώ ιδιώτης είµαι, δώστε κανένα
εκατοµµύριο και σε εµένα! Γιατί µόνο στους ιδιώτες, δεν κατάλαβα, τους φίλους σας; Και εµείς επιχειρήσεις έχουµε, βρε παιδιά, και απασχολούµε προσωπικό. Δώστε κανένα εκατοµµύριο
και σε εµάς!
Το λέω αυτό, γιατί αυτό που κάνετε, όπως µε τον «ΜΟΡΕΑ»,
που δίνετε άλλα 10-11 εκατοµµύρια εκεί, αυτό λέγεται κοµµουνιστικός καπιταλισµός. Ο επιχειρηµατίας του «ΜΟΡΕΑ», κύριε
Τσίπρα, -ακούστε τώρα- επειδή δεν έχει κίνηση ο δρόµος, αποζηµιώνεται από το κράτος µε 10-11 εκατοµµύρια ευρώ. Ακούστε,
ο επιχειρηµατίας που επενδύει δεν έχει καθόλου ρίσκο. Είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, θα έχει κέρδος. Είτε κερδίζει στην τσέπη
του είτε χάνει, το κράτος πληρώνει αυτόν. Το ίδιο ζητά και η
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«FRAPORT». Θα σας ζητούν όλοι. Τότε, και εγώ που χάνω καθηµερινά 100.000 ή 50.000, γιατί δεν µου τα δίνει το κράτος; Ας µου
τα δώσει και εµένα το κράτος. Ας τα δώσει και στον δηµόσιο
υπάλληλο και στον ιδιωτικό υπάλληλο, σε όλους, να πληρώσει
σε όλους λεφτά.
Τι είναι αυτά, κύριε Υπουργέ µου; Θα µου πείτε, ξέρω, από τις
συµβάσεις είναι. Τότε κακώς υπογράψατε συµβάσεις, κύριε
Υπουργέ, ο Σουφλιάς και η Νέα Δηµοκρατία. Κακώς υπέγραψε
τέτοια σύµβαση αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Κακώς την υπογράψατε. Και αυτά είναι τα απόνερα της διακυβερνήσεώς σας,
και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Μην παρεξηγηθείτε, κύριε Κουτσούµπα, που είπα τη φράση
«κοµµουνιστικός καπιταλισµός». Παρεξηγηθήκατε λίγο, αλλά
είπα ότι η λογική της είναι τέτοια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ιδεολογικά δεν στέκει…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το ξέρω. Νεολογισµός είναι, διασταλτική ερµηνεία του
όρου.
Άµα το κάνουν και στην «Αττική Οδό» αυτό το ίδιο, τι θα γίνει;
Μπορείτε να το κάνετε και στην «Αττική Οδό», να αρχίζουµε να
πληρώνουµε λεφτά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ιδεολογικά δεν στέκει…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εντάξει, διασταλτική ερµηνεία είναι, µην παρεξηγείστε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας και ευχαριστώ για τον χρόνο, θέλω
να πω το εξής: Σε αυτόν τον χώρο έµεινε το κατσικάκι, το αρνάκι,
κύριε Υπουργέ, και όλα αυτά. Μην κλείνετε τις εκκλησίες άλλο,
φτάνει. Αφήστε να λειτουργήσουν το Πάσχα τουλάχιστον, µε πιστούς –επαναλαµβάνω- απ’ έξω στην παρούσα φάση. Δηλαδή,
να είναι ο παπάς, να είναι δυο ψάλτες, να ακούσουµε το Χριστός
Ανέστη τουλάχιστον. Έχουµε το δικαίωµα. Κάντε το. Δεν λέω να
ανοίξουµε, επαναλαµβάνω, τις θύρες και να µπουκάρουν µέσα
οι πιστοί, κύριε Τσίπρα, γιατί χαµογελάτε. Λέω, κλειστές οι πόρτες, να ακούσουµε το Χριστός Ανέστη τουλάχιστον, διότι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το αποφάσισε η Εκκλησία αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το ζήτησε η Εκκλησία. Η Κυβέρνηση δεν ξέρω τι θα κάνει,
κύριε Λοβέρδο. Η Κυβέρνηση έχει σηµασία τι θα κάνει, όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία µπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Θα πω, όµως, κάτι άλλο, κύριε Λοβέρδο. Γιατί δεν ψάχνουµε
λίγο τα παράνοµα τζαµιά της Αθήνας; Εκατό λειτουργούν. Εκατό
παράνοµα τζαµιά είναι, ρε παιδιά! Εκατό είναι, δεν είναι ένα και
δύο. Γιατί εκεί να γίνονται οι λειτουργίες; Γιατί να κυκλοφορούν
δέκα και δεκαπέντε και είκοσι µαζί κάτω από την πλατεία Βάθη;
Γιατί να κυκλοφορούν, κύριε Λοβέρδο, πέντε, δέκα και δεκαπέντε, όλοι αυτοί µαζί και να απαγορεύεται στον Έλληνα να βγει
έξω ανά δύο ή ανά τρεις; Για πείτε µου εσείς. Στο Παλιοχώρι
έπαιζαν µπάλα χθες. Στο Παλιοχώρι είναι ένα hot spot και βγήκαν
έξω και έπαιζαν µπάλα µεταξύ τους πενήντα-εξήντα άτοµα. Γιατί
ο Έλληνας να απαγορεύεται να βγει και αυτός να επιτρέπεται;
Είδαµε την κατάντια τους µε τους λαθροµετανάστες στο hot
spot στη Ριτσώνα. Μας έλεγαν εδώ οι κύριοι ότι δεν υπάρχει κανένα κρούσµα και ξαφνικά εµφανίζονται πολλά, αλλά δεν ξέρουµε από πού είναι. Ξέρουµε την έγκυο γυναίκα, η οποία πήγε
στο νοσοκοµείο. Γέννησε η κακοµοίρα η γυναίκα, η Αφρικανή,
πήγε στο hot spot, δεν µπορούν να τη βρουν και την ψάχνουν
πόσες µέρες. Αυτό είναι οργανωµένο κράτος; Αυτό είναι οργανωµένο κράτος, αυτή είναι οργανωµένη δηµοκρατία; Δυστυχώς,
όχι µόνο οργανωµένη δεν είναι, αλλά έτσι όπως τα κάνετε, τα κάνετε τρισχειρότερα, κύριε Λοβέρδο, κύριοι συνάδελφοι. Θα
έχουµε δυο µαζεµένα προβλήµατα και κυρίως από τα hot spot,
γιατί δεν γίνονται υγειονοµικοί έλεγχοι.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι αυτό, ότι δεν γίνονται υγειονοµικοί
έλεγχοι στα hot spot. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται κατατρεγµένοι
από τις πατρίδες τους, διωγµένοι, παράνοµα πολλοί, ως εισβολείς –να συµφωνήσουµε σε αυτό, γιατί αυτό που γίνεται στον
Έβρο είναι εισβολή- και πρέπει η πολιτεία να δει την υγεία κυρίως των Ελλήνων πολιτών από µεταδοτικές ασθένειες. Ας προσέξουµε, γιατί στο τέλος δεν θα έχουµε.
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Θέλω να κάνω και µία έκκληση προς εσάς, κύριε Υπουργέ.
Σταµατήστε τη δοσολογία, λες και είστε Μιθριδάτης. Τον µιθριδατισµό τον ξέρετε; Ήταν η τακτική του Μιθριδάτη να παίρνει µικρές δόσεις δηλητήριου, για να µην δολοφονηθεί. Τον σκότωσαν. Εσείς κάθε µέρα δόση, δόση, δόση, σαν τον δοσατζή γίνατε.
Τελειώστε, κάντε µέχρι την Παρασκευή ένα σχέδιο και πείτε
«αυτό είναι το σχέδιό µας για τους επόµενους πέντε µήνες». Έτσι
και θα σας στηρίξουµε και θα πούµε και µπράβο και θα δώσουµε
στη δική σας προσπάθεια και προτάσεις για τις υλοποιήσετε.
Έτσι, όµως, όπως το κάνετε, το κάνετε για την τηλεόραση, για
τα µέσα ενηµερώσεως, για να σας λένε µπράβο, για να βγαίνει ο
Πρωθυπουργός να κάνει διαγγέλµατα κάθε δέκα µέρες και οι
Υπουργοί να βγαίνουν στα κανάλια µε τα ακουστικά από το
Skype και να κάνουν το θέατρο, εάν θέλετε, όλο αυτό να φαίνεται
ότι είναι µια φαρσοκωµωδία, ενώ είναι πολύ σοβαρά θέµατα, για
να το κάνεις φαρσοκωµωδία. Προσέξτε λίγο παραπάνω και θα
είµαστε µαζί σας. Αλλιώς, θα είµαστε απέναντί σας, γιατί για
εµάς πρώτα είναι η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και µετά οτιδήποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βελόπουλο.
Ο κ. Βαρουφάκης δεν θα µιλήσει. Είναι η σειρά του τώρα. Μου
έστειλε λίγο πριν µια επιστολή, στην οποία ξεκινάει λέγοντας:
«Με την παρούσα, σας διαβιβάζω το αίτηµα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 για τη συµµόρφωση και της Βουλής
των Ελλήνων µε την ανάγκη της ελαχιστοποίησης των µετακινήσεων και διά ζώσης συσκέψεων, όταν αυτές µπορούν να γίνουν
µέσω τηλεδιάσκεψης».
Είναι αυτό ακριβώς που προσπαθούµε να κάνουµε, την ελαχιστοποίηση των συνεδριάσεων.
Συνεχίζει, λέγοντας την άποψή του υπέρ των τηλεδιασκέψεων
και καταλήγει ως εξής: «Πριν λίγο πληροφορηθήκαµε από τις
υπηρεσίες της Βουλής ότι ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη
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σηµερινή συζήτηση της Ολοµέλειας και θα λάβει τον λόγο.
Επειδή η άσκοπη διά ζώσης παρουσία µας στη Βουλή στέλνει το
ακριβώς αντίθετο µήνυµα στην κοινή γνώµη, σας ανακοινώνω ότι
δεν θα παρευρεθώ και σας ζητώ άλλη µία φορά να µεταφέρετε
στο Σώµα την πρόταση του ΜέΡΑ25 για τη συνέχιση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών µέσω τηλεδιάσκεψης, όπως συµβαίνει
στο Υπουργικό Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο
Eurogroup.».
Αυτή είναι η άποψή του. Στην αρχή µιλάει, βέβαια, για ελαχιστοποίηση και στο τέλος λέει καθόλου. Έχουµε ελαχιστοποιήσει,
όπως ξέρετε. Αποφασίζουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων, παρουσία του κόµµατος του κ. Βαρουφάκη, και θέλω να πω ότι,
όταν η Ολοµέλεια έχει δεκαέξι, δεκαεπτά ή δεκαοκτώ συναδέλφους, δηλαδή τους µισούς απ’ όσους είχε η ορκωµοσία της Προέδρου της Δηµοκρατίας, είναι µέσα όχι απλώς στο πλαίσιο που
υποδεικνύουν οι γιατροί εν σχέσει µε τις αποστάσεις, αλλά
ακόµη παραπάνω.
Δεν αρνούµαι το δικαίωµα στον κ. Βαρουφάκη να ανησυχεί και
να θέλει να δώσουµε µια άλλη εικόνα. Την κάνουµε αυτήν την εικόνα. Η Διάσκεψη των Προέδρων την προηγούµενη εβδοµάδα
έγινε εντελώς υποτυπωδώς. Τεχνικά µιλάω, διότι την κάναµε τηλεφωνικά, ούτε καν µε τηλεδιάσκεψη. Έχουµε περιορίσει αφάνταστα τη λειτουργία του Σώµατος. Ωστόσο η Βουλή πρέπει να
συνεδριάζει. Δεν θα χρησιµοποιήσω το παράδειγµα της Βουλής
της Μεγάλης Βρετανίας, που συνεδρίαζε κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, της κοιτίδας δηλαδή του κοινοβουλευτισµού, για λόγους και συµβολισµού, παρά τον κίνδυνο όχι τότε
κάποιας αρρώστιας, αλλά του βοµβαρδισµού, που ήταν εξίσου
υπαρκτός. Να ξέρετε ότι είµαστε ανά πάσα στιγµή έτοιµοι να περιορίσουµε ακόµη, εάν χρειαστεί, αυτήν τη στοιχειώδη παρουσία
που κάνουµε.
Αυτή είναι η άποψη του κ. Βαρουφάκη. Είναι κατανοητή.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η επιστολή του
Προέδρου του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα ήθελα να πω ότι
ο Πρωθυπουργός δεν θα δευτερολογήσει. Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσουν ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Υγείας και εν συνεχεία θα πάµε στη ροή των εγγεγραµµένων εισηγητών ή, εφόσον θέλουν να µιλήσουν, των Κοινοβουλευτικών Εκπρόσωπων.
Προφανώς, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Οικονοµικών για
δέκα λεπτά µε ανοχή, για να απαντήσει εκ µέρους της Κυβερνήσεως και εν συνεχεία θα µιλήσει ο Υπουργός Υγείας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο
για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, που
διακόπτω τη διαδικασία, αλλά επιτρέψτε µου να σας διορθώσω.
Όσο µιλούσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, δεν τηρήθηκαν τα συµφωνηµένα στη Διάσκεψη
των Προέδρων. Υπήρχαν από τα δύο κόµµατα τουλάχιστον πέντε
Βουλευτές. Άλλα συµφωνήσαµε στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Αυτό εν πρώτοις. Και αυτό έχει να κάνει µε την υγεία όλων µας,
αλλά κυρίως –γιατί για την υγεία µας λειτουργοί είµαστε, δεν δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία- έχει να κάνει µε το παράδειγµα που δίνουµε στους πολίτες, από τους οποίους απαιτούµε να µένουµε
κλεισµένοι σπίτια τους και να παίρνουν άδεια για να κάνουν κιχ.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι διαβάσατε –δεν
σας κατηγορώ γι’ αυτό- µόνο την τελευταία και την πρώτη παράγραφο της επιστολής. Θεωρώ ότι εφόσον όλοι οι άλλοι Αρχηγοί
είχαν παραπάνω από µισή ώρα στη διάθεσή τους, θα πρέπει να
µου επιτρέψετε να διαβάσω –άλλες δυο παράγραφοι είναι- ολόκληρη την επιστολή του Γραµµατέα µας. Είναι στην κρίση σας
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η επιστολή έχει κατατεθεί στα Πρακτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να µην ληφθεί υπ’
όψιν. Διάβασα τις δύο κύριες παραγράφους. Το νόηµα, νοµίζω,
το εξήγησα.
Τώρα, η αριθµητική της παρουσίας ήταν σύµφωνα µε τη Διάσκεψη των Προέδρων. Ήταν οι Αρχηγοί των κοµµάτων, οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Προφανώς, µετρήσατε και τους Αντιπροέδρους της Βουλής,
οι οποίοι µετείχαν µέσα. Οι Αντιπρόεδροι της Βουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής ο προηγούµενος, δικαιούνται να είναι παρόντες. Ήταν λιγότεροι από είκοσι µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας. Πρέπει να κάνουµε αυτοκριτική και να βελτιωνόµαστε και
να είµαστε ολοένα λιγότεροι. Νοµίζω, όµως, πως η εικόνα της
Βουλής σήµερα ήταν υποδειγµατική από πλευράς ποσότητας και
αποστάσεων.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν σας διαψεύδω, αλλά η κ. Γεροβασίλη δεν είναι ούτε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος ούτε Αντιπρόεδρος. Δεν είναι ωραίο να αναφέρω ονόµατα.
Δεν συνέβη αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εδώ ήµασταν όλοι. Δεν λέω
ότι ήταν πάρα πολλά τα άτοµα. Κάποια στιγµή, όµως, όταν άρχισε να µιλάει ο κ. Μητσοτάκης και είχε έρθει και ο κ. Τσίπρας,
ήταν δυστυχώς παραπάνω από τριάντα τα άτοµα. Παρ’ όλα αυτά,
είναι µέσα στο λογικό πλαίσιο.
Επιµένω, όµως, για το παράδειγµα που δίνουµε στον ελληνικό
λαό.
Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα, όχι Κανονισµού, αλλά ενός θέµατος που είναι στο χέρι σας να το δείτε.
Είναι θέµα δηµοκρατικής δεοντολογίας.
Μίλησαν οι Αρχηγοί. Έχει µιλήσει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µόνο. Όλοι οι άλλοι από πλευράς κοµµάτων δεν έχουν
µιλήσει. Τώρα, θα µιλήσουν δύο Υπουργοί και µετά θα µπούµε
στη διαδικασία την κανονική. Είναι σωστό αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ναι.
Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό που λέτε. Κανονικά οι Υπουργοί µιλούν στη σειρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποποιήθηκε τη
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δευτερολογία, για να διευκολύνει την πρόοδο της συζητήσεως.
Και αντιλαµβάνεστε τι θα πυροδοτούσε η δευτερολογία του
Πρωθυπουργού. Και δεν λέω «πυροδοτούσε» µε την έννοια της
εντάσεως, αλλά µε την έννοια του χρόνου που θα απαιτούσε η
ολοκλήρωση της συζητήσεως.
Άρα, είναι εύλογο στη θέση του Πρωθυπουργού να µιλήσουν
για λιγότερο χρόνο αθροιστικά οι δύο Υπουργοί που εκπροσωπούν τα Υπουργεία που καλύπτουν τα νοµοσχέδια και αµέσως
µετά να µπούµε στη ροή µας.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, συνεδριάζουµε σήµερα σε ειδικές συνθήκες δηµόσιας υγείας. Αρκετοί συνάνθρωποί µας φεύγουν από τη ζωή. Για
αυτό το γεγονός εκφράζω τη θλίψη µου. Ταυτόχρονα, εκφράζω
και την ευγνωµοσύνη µου σε αρκετούς Έλληνες που αγωνίζονται
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισαγωγικά τονίζω ότι στον κώδικα των αξιών µας, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του αγαθού της
δηµόσιας υγείας και έπεται η οικονοµία.
Οι προσπάθειες της Κυβέρνησης απέναντι στην εξάπλωση του
κορωνοϊού και των επιπτώσεών της διέπονται από αυτήν την ιεράρχηση. Αυτές είχαν ξεκινήσει έγκαιρα. Είναι καλά σχεδιασµένες και αποφασιστικές.
Στο πεδίο της οικονοµίας λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι θέσεις και εκτιµήσεις των ειδικών επιστηµόνων, τους οποίους από
τη θέση αυτή ευχαριστώ. Προσπαθούµε να κινηθούµε µεθοδικά,
ρεαλιστικά και αποτελεσµατικά.
Διαθέτουµε και υλοποιούµε σοβαρό, συνεκτικό και δυναµικό
σχέδιο. Ανακουφίζουµε εργαζόµενους και εργοδότες από το
βάρος των οικονοµικών τους υποχρεώσεων. Απλώνουµε δίχτυ
προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στηρίζουµε την κοινωνία και την οικονοµία µε αίσθηµα δικαίου, στο πλαίσιο των διαθέσιµων ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων. Κατανέµουµε µε
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης το οικονοµικό βάρος της υγειονοµικής κρίσης. Το µεγαλύτερο µέρος του βάρους, όπως επιβάλλεται, το έχει αναλάβει το κράτος.
Ταυτόχρονα, όµως, σεβόµαστε τις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας κατά τα τελευταία δέκα χρόνια της κρίσης. Για
αυτό, εφαρµόζουµε πολιτικές, ώστε να κρατήσουµε την οικονοµία όρθια και ζωντανή µε το βλέµµα µας και στην επόµενη µέρα
την µετά-κορωνοϊό εποχή.
Κινηθήκαµε έγκαιρα και αποφασιστικά. Καταθέσαµε, όπως
είπα, και υλοποιούµε ολοκληρωµένο σχέδιο δεκαπέντε αξόνων.
Πρώτον, δηλώσαµε ξεκάθαρα από την πρώτη στιγµή πως ό,τι
χρειάζεται το Υπουργείο Υγείας ως επιπλέον χρηµατοδότηση για
την αντιµετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού το έχει. Έτσι,
ενισχύθηκε – και συνεχίζει να ενισχύεται- το σύστηµα υγείας µε
τουλάχιστον 200 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον του υφιστάµενου
προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας.
Θα ήθελα να ανοίξω µία παρένθεση εδώ, γιατί ακούστηκε ότι
δεν ελήφθησαν πρωτοβουλίες για τους φορολογούµενους και
τις υποχρεώσεις µε τις τράπεζες. Έγκαιρα, πριν κλείσει ο προηγούµενος µήνας, είχαµε βγάλει συγκεκριµένη οδηγία για όσους
είναι πάνω από εβδοµήντα ετών, εκατόν πέντε χιλιάδες συµπατριώτες µας, ότι υπάρχει παράταση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων τους µέχρι 10 Απριλίου. Δεν εισακουστήκαµε.
Δεύτερον, νοµοθετήθηκαν διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία για τους εργαζόµενους γονείς µε παιδιά µέσω ευελιξίας
ως προς τα ωράρια εργασίας, εξ αποστάσεως εργασίας και δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού. Το δηµόσιο συµµετέχει
στον επιµερισµό του κόστους.
Τρίτον, µειώθηκε στο 6% από 24% ο ΦΠΑ σε προϊόντα που
είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορωνοϊό, όπως
είναι οι µάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονοµικών υπέβαλε αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τη χορήγηση απαλλαγής από δασµούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε
είδη, ιατρικές συσκευές, εξοπλισµό και υλικά που κρίνονται αναγκαία για την αποφυγή της µετάδοσης της πανδηµίας.
Τέταρτον, χορηγείται σε 1,7 εκατοµµύρια µισθωτούς που κα-
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λύπτουν τους οκτώ στους δέκα εργαζόµενους στον ιδιωτικό
τοµέα έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ύψους 800 ευρώ. Αυτή η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και µη συµψηφιστέα.
Παράλληλα, όµως -και αυτό αποκρύφθηκε από όλες τις τοποθετήσεις όλων των Αρχηγών των κοµµάτων της Αντιπολίτευσηςγίνονται και άλλες προβλέψεις. Καλύπτουµε τις ασφαλιστικές εισφορές αυτών των εργαζοµένων επί του ονοµαστικού τους µισθού -το τονίζω- για σαράντα πέντε ηµέρες.
Επίσης, στους ίδιους εργαζόµενους παρέχεται αναστολή πληρωµής βεβαιωµένων οφειλών προς την εφορία µε δυνατότητα
έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εµπρόθεσµα. Επιπρόσθετα,
στους ίδιους εργαζόµενους, σε αυτούς τους εργαζόµενους προβλέπεται αναστολή καταβολής δόσεων προς τον ΕΦΚΑ. Επίσης,
σε αυτούς τους εργαζόµενους, για αυτούς τους εργαζόµενους
περιλαµβάνονται όλοι οι µισθωτοί µε πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Πέµπτον, το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Θα
καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζόµενους. Οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τις µέχρι σήµερα προβλέψεις της πολιτείας πρέπει να καταβάλλουν το δώρο
Πάσχα στις προβλεπόµενες από τον νόµο προθεσµίες.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή αναστολή
το ποσό του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα
αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επιπλέον, όπως έχουµε δεσµευτεί, εκατόν οχτώ χιλιάδες εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, πάσης φύσεως προσωπικό -γιατί ακούστηκαν προβληµατισµοί προηγουµένως- οι εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόµενοι στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι
υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση, παροχή ηθικής αναγνώρισης -εκτιµούµεµέχρι τις 10 Ιουλίου.
Έκτον, λήφθηκαν µέσα και µέτρα προστασίας µέσα από διαφορετικά σχήµατα για οκτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή
για οκτώ στα δέκα νοµικά πρόσωπα. Για τις περισσότερες από
αυτές επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών που καλύπτουµε,
προβλέπεται µεταξύ άλλων αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς την εφορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Για τις δόσεις βεβαιωµένων οφειλών προς την εφορία, παρέχεται και δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εµπρόθεσµα.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συµψηφισµού ποσοστού
ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ, πληρωτέο τον µήνα Απρίλιο, που
θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εµπρόθεσµα µέχρι τέλος Απριλίου
µε οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωµένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες
είναι πληρωτέες από τον Μάιο και µετά.
Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθµίσεις
είναι η διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης και
αντιµετωπίζουµε µέσα από νοµοθετικές πρωτοβουλίες που καταθέσαµε και σήµερα πρόσθετα µεγάλα προβλήµατα, όπως είναι
το ζήτηµα των επιταγών.
Θέλω, επειδή µόλις πήρα τα στοιχεία, να ευχαριστήσω δηµόσια νοικοκυριά και επιχειρήσεις γιατί µε αρκετή συνέπεια, παρά
τις αναστολές που δώσαµε, µε τα κίνητρα που δώσαµε, ικανοποίησαν εν πολλοίς τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, σε
εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία. Ειλικρινά θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό.
Έβδοµον, καλύπτονται επιπλέον µέσα από διαφορετικά σχήµατα εφτακόσιες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων ανεξαρτήτου
νοµικής µορφής που συνιστούν το 75% του συνόλου.
Όγδοον, θεσπίζεται το χρηµατοδοτικό σχήµα της επιστρεπτέας προκαταβολής για την περαιτέρω άµεση στήριξη µικρών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο
το εύρος της οικονοµίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης. Το επαναλαµβάνω: Σε όλο το εύρος της οι-
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κονοµίας.
Το συνολικό ύψος του χρηµατοδοτικού σχήµατος για τον µήνα
Απρίλιο µόνο είναι ένα δισεκατοµµύριο εδώ. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί προς στις επιχειρήσεις απευθείας από το κράτος µέσω
του «TAXIS». Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν
το σχήµα θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, που θα τιτλοφορείται: «My Business Support»,
από αργά σήµερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί µέχρι
τις 10 Απριλίου. Οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το σχήµα
καταλαµβάνονται από την Δευτέρα από τη ρήτρα µη απολύσεων.
Ένατον, επιπροσθέτως θα αξιοποιηθεί 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ από το Ειδικό Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταµείο που δηµιουργήθηκε για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Θα υλοποιηθεί εγγυοδοτικό ταµείο για την περίοδο επανεκκίνησης της οικονοµίας
µε πόρους του ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας συνολικού
ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Το ταµείο αυτό θα εγγυηθεί
δάνεια άνω των 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ προς µικροµεσαίες
και µεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξηθεί ανάλογα µε τη ζήτηση του προϊόντος και οι εγγυήσεις θα αφορούν
δάνεια κεφαλαίου κίνησης.
Θα διατεθεί ρευστότητα στις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, προκειµένου αυτές να χορηγήσουν νέα
επενδυτικά δάνεια ύψους δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εκτιµώ
ότι µετά από σχετικές αποφάσεις του Eurogroup της επόµενης
Τρίτης τα ποσά θα είναι µεγαλύτερα σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηµιουργείται εγγυοδοτικός µηχανισµός για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατοµµυρίων ευρώ σε συνεργασία µε τον
όµιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως είπε και ο
Πρωθυπουργός πριν από λίγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τη
σχετική ευελιξία για την αξιοποίηση των πόρων, που σηµαίνει
ακόµα µεγαλύτερη αξιοποίηση πόρων από πολλά κράτη-µέλη και
από την Ελλάδα.
Δέκατον, διαµορφώνονται µέτρα στήριξης προς κλάδους του
πρωτογενούς τοµέα που πλήττονται από την υγειονοµική κρίση.
Για τον σκοπό αυτό διατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών
προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αρχικά
ποσό ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα µέτρα.
Πρόσθετες πρωτοβουλίες στήριξης αναλαµβάνουµε και έχουµε ήδη αναλάβει, αλλά πολύ περισσότερες µέσα στον Απρίλιο, και για άλλους σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι ο τουρισµός, η ναυτιλία, οι µεταφορές, η ενέργεια και άλλοι.
Ενδέκατον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων προχώρησε
και προχωρά σε άµεση αποπληρωµή όλων των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων ύψους έως
30.000 ευρώ.
Δωδέκατον, οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων θα διευκολύνουν την πληρωµή δόσεων των ενήµερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, στηρίζοντας, όµως, και την κουλτούρα της συνέπειας στις πληρωµές γι’
αυτούς που µπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Δέκατον τρίτον, προχωρήσαµε σε παρέµβαση στην αγορά ακινήτων σε µια λογική διαµοιρασµού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που διακόπτουν
υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού καταβάλλουν το 60% του µισθώµατος και επαγγελµατικού ακινήτου σε περίπτωση που το νοικιάζουν. Το ίδιο ισχύει και
για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύµβαση εργασίας τους, εφόσον
πρόκειται για πρώτη κατοικία. Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων αυτών των περιπτώσεων προβλέπεται η αναστολή
πληρωµών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωµών δόσεων ρυθµίσεων βεβαιωµένων οφειλών.
Δέκατον τέταρτον, χορηγείται παράταση καταβολής τακτικής
επιδότησης ανεργίας του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων
και του βοηθήµατος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους σε όσους το δικαίωµα επιδότησης έληξε
το πρώτο τρίµηνο του 2020.
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Επίσης, ενεργοποιείται άµεσα το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς
Εργασίας» περίπου για τριάντα έξι χιλιάδες ανέργους, όπως επίσης και όλα τα προγράµµατα στήριξης των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. Τέλος, από τον µήνα Μάιο θα ξεκινήσουν προγράµµατα που θα αφορούν περίπου εκατό χιλιάδες
ανέργους.
Δέκατον πέµπτον, προβλέπεται -και είναι ήδη σήµερα σε τροπολογία- συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός µε αύξηση των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασµού του Υπουργείου
Οικονοµικών που έχει δηµιουργηθεί ειδικά για την υλοποίηση µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό. Οι
σχετικές πιστώσεις αυξάνονται κατά 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Γιατί, όµως, αυξάνονται αυτές οι πιστώσεις; Διότι οι αναστολές
φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη
των ασφαλιστικών εισφορών µισθωτών και ελευθέρων επαγγελµατιών διαµορφώνονται στο 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Περίπου
δηλαδή αυτές οι αναστολές είναι 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
στις προτάσεις της Αντιπολίτευσης δεν έχω ακούσει αυτές να
προβλέπονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, δεν
έχω δει στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι µέσα οι αναστολές.
Άρα εικάζω ότι δεν θέλετε να υπάρχουν αναστολές, αλλά να πληρώνονται κανονικά. Δεν το βλέπω στις προτάσεις.
Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση διαµορφώνεται στο 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση αυτών των µέτρων
ανέρχεται στα 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο για τους µήνες
Μάρτιο και Απρίλιο.
Αυτή η επιβάρυνση µαζί µε τις πρόσθετες δαπάνες για τη δηµόσια υγεία, για την οποία µίλησα προηγουµένως, την προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, για
την οποία µίλησα προηγουµένως, την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, για την οποία µίλησα προηγουµένως, την ενίσχυση
του προϋπολογισµού για το δώρο Πάσχα των εργαζοµένων που
τίθενται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους
και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζοµένων στη δηµόσια υγεία,
όπως συµφωνήσαµε µε τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κικίλια, ανέρχεται πλέον µέχρι σήµερα στα 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ που
είναι το 3,5% του ΑΕΠ. Αυτά τα ποσά δεν περιλαµβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονοµίας µέσω του ΕΣΠΑ
και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µπροστά σε αυτή την
πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση που βιώνει όλη η ανθρωπότητα
να ολοκληρώσω την οµιλία µου, υπογραµµίζοντας ότι είναι χρέος
όλοι µας να συµπεριφερόµαστε µε ευθύνη, ψυχραιµία και υποµονή, µε κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να βγούµε
από αυτή την έκτακτη κατάσταση µε το µικρότερο ατοµικό και
κοινωνικό κόστος και να δροµολογήσουµε αµέσως µετά µια δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας. Δυστυχώς, όµως, η µεµψιµοιρία και η ανεύθυνη πλειοδοσία της Αντιπολίτευσης, ιδίως της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν µου το επιτρέπουν.
Θα ανοίξω, συνεπώς, µια παρένθεση για να απαντήσω σε τέσσερα συγκεκριµένα θέµατα, τρία εκ των οποίων ετέθησαν και σήµερα από την Αντιπολίτευση, κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, και ένα τέταρτο, το οποίο δεν ετέθη σήµερα, αλλά
πολλές φορές επαναλαµβάνεται από στελέχη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, για να τελειώνουµε µε τα παραµύθια.
Πρώτον, ισχυρίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -το είπε και
η Αντιπολίτευση σήµερα, όπως ο κ. Βελόπουλος- ότι τα µέτρα
ανακοινώνονται σταδιακά, συνιστώντας το µαρτύριο της σταγόνας. Αποκρύπτουν, όµως, τα κόµµατα ότι στο µεσοδιάστηµα
προέκυψαν δύο κρίσιµες αποφάσεις, αυτές του Eurogroup και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και όπως είπε ο κ. Τσίπρας -ορθώς- κάναµε την κρίση ευκαιρία.
Σε δηµοσιονοµικό επίπεδο ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ δεν ισχύει πλέον από την προηγούµενη
Δευτέρα, ενώ επιπλέον η µείωση των εσόδων εξαιτίας της κρίσης
και η αύξηση των δαπανών για τη στήριξη της υγείας, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής εξαιρούνται από τον υπολογισµό της δηµοσιο-
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νοµικής επίδοσης της χώρας. Και αυτά ξέρετε έγιναν πολύ πρόσφατα, πριν από µία και δύο εβδοµάδες αντίστοιχα.
Επίσης, µετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου είναι αποδεκτή για το νέο πρόγραµµα τίτλοι. Και, ξέρετε, αυτό έγινε την
προηγούµενη εβδοµάδα. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά από
το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, στην οποία η
χώρα µας µε αποκλειστική ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης ουδέποτε συµµετείχε.
Αυτές οι αποφάσεις αποτελούν απόδειξη ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζεται πλέον ως ένα κανονικό κράτος-µέλος και όχι ως µια
εξαίρεση. Διευρύνθηκε έτσι τις τελευταίες δέκα ηµέρες το πεδίο
οικονοµικής δράσης, αίροντας περιορισµούς της τελευταίας δεκαετίας και προσθέτοντας βαθµούς ελευθερίας, ώστε να στηρίξουµε την κοινωνία και την οικονοµία µε αίσθηµα δικαίου. Και
σας προϊδεάζω ότι θα προστεθούν τις επόµενες ηµέρες και άλλοι
βαθµοί ελευθερίας και θα διεκδικήσουµε εµείς ακόµα περισσότερους µε τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού οµολόγου.
Δεύτερον, ισχυρίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η Αντιπολίτευση εν πολλοίς ότι τα µέχρι σήµερα µέτρα δεν είναι αρκετά. Αλήθεια, όµως, και στις τοποθετήσεις των Αρχηγών των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης δεν άκουσα πόσο κοστολογούνται
οι δικές σας προτάσεις. Έναν αριθµό ψάχνω. Εµείς είπαµε πόσο
κάνουν, 3,5% του ΑΕΠ. Δεν έχω ακούσει σε καµία ανακοίνωση
ούτε από τους Αρχηγούς των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης πόσο κοστολογούνται οι παρεµβάσεις τους. Δεν άκουσα ούτε έναν
αριθµό ούτε σήµερα.
Και δεν µας λέτε και κάτι ακόµη. Μελέτησα µε πολλή προσοχή
τις τοποθετήσεις και τις θέσεις της Αντιπολίτευσης. Είναι ενάντια
στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
προς τους πολίτες; Γιατί λένε «δώστε όλον τον µισθό», αλλά δεν
λένε να υπάρχουν αναστολές. Προτείνουν, δηλαδή, να δοθεί ο
µισθός, αλλά οι πολίτες να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους
στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία, διότι δεν υπάρχει πουθενά στις προτάσεις της Αντιπολίτευσης κάτι σχετικό. Τίποτα δεν
αναγράφεται.
Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό των µέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα ανέρχεται σε
3,5% του ΑΕΠ, ποσοστό που είναι πολύ υψηλότερο από τον µέσο
ευρωπαϊκό όρο, που είναι στο 2% του ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω, λοιπόν, στα Πρακτικά τις δύο επίσηµες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του αρµόδιου Επιτρόπου,
του κ. Gentiloni, και του Klaus Regling που λένε ότι κατά µέσο
όρο στην Ευρώπη τα µέτρα που έχουν ληφθεί είναι 2% του ΑΕΠ.
Και η χώρα έχει 3,5% του ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, ισχυρίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση µπορεί να χρησιµοποιήσει το µαξιλάρι ασφαλείας για να
χρηµατοδοτήσει τις µαξιµαλιστικές θέσεις που η ίδια διατυπώνει,
χωρίς να ξέρει, βεβαίως, και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ακόµα
την έκταση του προβλήµατος και χωρίς να έχει ποσοτικοποιήσει
τα µέτρα τα οποία προτείνει. Πρόκειται για την απόλυτη ανευθυνότητα.
Και επειδή ακούω διάφορα οικονοµικά µεγέθη, να αποτυπώσουµε την πραγµατικότητα για να τη µάθουµε όλοι. Το µαξιλάρι
ασφαλείας είναι 15,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα ταµειακά διαθέσιµα της κεντρικής διοίκησης και των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις εµπορικές τράπεζες
είναι επιπλέον 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι ταµειακά διαθέσιµα τα οποία υπήρχαν και πριν το 2015 και τα οποία αυξάνουν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και το 2015 ήταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπήρχαν
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και πριν το 2015.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διακόσια εκατοµµύρια ήταν τον
Γενάρη του 2015.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έντεκα
δισεκατοµµύρια ευρώ είναι τα επίσηµα στοιχεία και τα οποία …
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το 2015 µας αφήσατε 200 εκατοµµύρια ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έντεκα
δισεκατοµµύρια ευρώ. Κύριε Τσακαλώτο, παράκληση, να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου. Σας παρακολουθώ…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μιλάτε µισή ώρα. Κάποτε θα πρέπει να κάνουµε και εµείς κάποια παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όταν
έρθει η ώρα σας, θα µιλήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όταν µιλάτε µε αυτό το ύφος και
λέτε για παραµύθια και αναξιόπιστους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιο
ύφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτο,
αυτό αφήστε το στον Προεδρεύοντα.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Τσακαλώτο, σας παρακολουθώ…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ένα υφάκι
που ξεπερνάει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Τσακαλώτο, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ δεκαπέντε
χρόνια σε αυτό το Κοινοβούλιο…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Λέει: «αναξιόπιστοι», «παραµύθια».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διακόσια εκατοµµύρια µας αφήσατε το 2015. Αφήσατε τη χώρα χωρίς προστασία και τολµάτε
να µιλάτε για το µαξιλάρι; Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτο,
θα τα πείτε στη σειρά σας. Θα σας δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος
για να τα πείτε αναλυτικά. Αφήστε τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί. Και µην λέτε για «υφάκι» του κυρίου Υπουργού. Στο κάτω-κάτω δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Ούτε εσείς µας έχετε
συνηθίσει σε τέτοιες εκφράσεις.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ε, κάποια στιγµή πρέπει να γίνεται διάλογος και όχι να µας κάνει µαθήµατα και επιθέσεις ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε Τσακαλώτο, πρώτη φορά σας ακούω να µιλάτε έτσι. Έχετε µια ευπρέπεια στον λόγο. Αφήστε το.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι έχω περισσότερα χρόνια από εσάς στο
Κοινοβούλιο και δεν φηµίζοµαι για «υφάκι». Άλλοι έχουν υφάκι
στο Facebook
Αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα αυξάνουν των φορέων που έχουν
σκουπιστεί του δηµοσίου ή µειώνονται ανάλογα µε τις εκδόσεις
που κάνει το χρέος, ανάλογα µε την εξυπηρέτηση του χρέους,
ανάλογα µε το ύψος των εντόκων γραµµατίων, ανάλογα µε την
αποπληρωµή, για παράδειγµα, του χρέους προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Για παράδειγµα, αν η προηγουµένη κυβέρνηση
προλάµβανε -αλλά δεν πρόλαβε ούτε αυτό- να πληρώσει το ΔΝΤ,
θα χρησιµοποιούσε πόρους από αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα των
φορέων της γενικής κυβέρνησης. Συµπέρασµα: Άλλο µαξιλάρι
ασφαλείας και άλλο ταµειακά διαθέσιµα.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα
τα διαθέσιµα µέσα µε γνώµονα την αποτελεσµατικότερη δυνατή
αντιµετώπιση των έκτακτων συνθηκών, αλλά και το βλέµµα στη
µετα-κορωνοϊού εποχή. Το πότε και σε ποιο βαθµό θα αξιοποιήσει το κάθε µέσο αποτελεί συνάρτηση της διάρκειας, της έντασης και της κοινωνικής εξέλιξης του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σε δύο λεπτά τελειώνω.
Τέλος, ισχυρίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -σήµερα δεν το
είπε, αλλά το λέει σε όλες τις δηµόσιες τοποθετήσεις της εκτός
Βουλής- ότι η ελληνική οικονοµία έχει πάρει καθοδική φορά από
το τέταρτο τρίµηνο του 2019. Για να τελειώσουµε και µε αυτόν
τον µύθο, θα καταθέσω τρεις πίνακες.
Ο πρώτος πίνακας -να το δουν όλοι και θα το καταθέσω στα
Πρακτικά- δείχνει ότι οι βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ κατέγραψαν µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης το δεύτερο εξάµηνο του
2019 από το πρώτο εξάµηνο του 2019. Το αυτό συµβαίνει για την
ιδιωτική κατανάλωση, για τις εξαγωγές και για τις επενδύσεις.
Άρα, στους τρεις βασικούς δείκτες το δεύτερο εξάµηνο ήταν καλύτερο από το πρώτο εξάµηνο του 2019.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, το τέταρτο τρίµηνο του 2019 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,8%. Ήταν η µεγαλύτερη αύξηση από το
2007. Το ποσοστό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης το τέταρτο τρίµηνο του 2019 ήταν το υψηλότερο από οποιοδήποτε
άλλο τέταρτο τρίµηνο από το 2007. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και οι επενδύσεις το τέταρτο τρίµηνο του 2019 αυξήθηκαν
κατά 14,4% που ήταν το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε
τέταρτο τρίµηνο από το 2006. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό από
το οποιοδήποτε τέταρτο τρίµηνο, πηγαίνοντας πίσω στο 2006!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τελικά, η
λογιστική µείωση µόνο των αποθεµάτων είναι αυτή που οδήγησε
σε µικρότερο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. Αυτή είναι η αλήθεια, η
οποία αποκαλύπτει ότι υπήρχε δυναµική στην οικονοµία, πάνω
στην οποία πρέπει να πατήσουµε και να χτίσουµε, όταν ξεπεράσουµε τις σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης.
Κλείνοντας, οφείλω να είµαι σαφής. Η ζηµιά στην οικονοµία,
όσο παρατείνεται η κρίση στη δηµόσια υγεία, είναι ολοένα και
µεγαλύτερη. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ύφεση, που είναι παγκόσµια. Σε ό,τι µας αφορά, προσπαθούµε να την περιορίσουµε.
Ελπίζω ότι η επιστήµη θα αντιµετωπίσει το συντοµότερο δυνατόν
τη γενεσιουργό αιτία της παγκόσµιας κρίσης.
Σας καλώ, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε την πρωτόγνωρη κρίση
µε ρεαλισµό, νηφαλιότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ενότητα
και, κυρίως, αλληλεγγύη και όλοι µαζί να βγούµε όρθιοι και µε
κοινωνική συνοχή από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα
ήθελα τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, και
εγώ θα ήθελα τον λόγο. Δεν έχω σκοπό να υπερβώ τον χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Τσακαλώτο.
Κύριε Λοβέρδο, θα θέλατε τον λόγο επί της διαδικασίας, για
προσωπικό, για τι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί του
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν αναλάβετε την
προεδρία του Σώµατος, είπα στον Πρόεδρο της Βουλής ότι η
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διαδικασία έχει ορισµένα στοιχεία αντι-δεοντολογίας. Δεν πρόβαλα εγώ άρθρο του Κανονισµού, δεν πρόβαλα τίποτα. Απλώς
είπα ότι ίσως να µην είναι και τόσο σωστό σε συνεδριάσεις της
Βουλής, που τη θέλουµε ανοιχτή για να ελέγχεται η Κυβέρνηση,
να απαντά η Κυβέρνηση, να εξηγεί µε άνεση χρόνου, αλλά και
να προχωρούµε και στις υποχρεώσεις µας σε σχέση µε τις ΠΝΠ,
µήπως δηλαδή αυτή η διαδικασία που σήµερα διανθίστηκε -και
καλό ήταν- µε τις παρεµβάσεις των πολιτικών Αρχηγών, δεν είναι
και πάρα πολύ «σόι» αφού µιλούν οι Αρχηγοί, να αρχίζουν οι
Υπουργοί.
Μου απάντησε ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτό βοηθά και τη συντοµία, διότι θα είναι πολύ λακωνικότεροι οι Υπουργοί και θα βοηθήσουµε και τη διαδικασία, στην οποία, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει
µιλήσει κανένα κόµµα, πλην του κυβερνώντος. Τα άλλα πέντε
κόµµατα δεν έχουν µιλήσει.
Αισθάνεστε καλά στη θέση σας αυτή τη στιγµή, όταν έτσι διεξάγεται η διαδικασία; Εµείς δεν αισθανόµαστε καθόλου καλά,
γιατί είµαστε πολύ ανοιχτοί και εσείς προσωπικά δίνετε χρόνο,
δεν είστε πάρα πολύ αυστηρός να µιλήσουν τα κόµµατα και όσοι
Βουλευτές είναι εδώ, αλλά όχι κι έτσι! Εδώ µετατρέπεται η σηµερινή συνεδρίαση σε έναν απολογισµό της Κυβέρνησης για το
τι έχει κάνει. Δεν είναι σωστά πράγµατα αυτά. Και δεν έχει µιλήσει ακόµα το Υπουργείο που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία για
τις πράξεις νοµοθετικού περιερχοµένου! Δεν είναι κατάσταση
αυτή, µε συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε δίκιο.
Πράγµατι, µίλησε ο κύριος Υπουργός για τριπλάσιο χρόνο, αλλά
µην ξεχνάτε ότι έχει και τις τέσσερις τροπολογίες, οι οποίες ήταν
της αρµοδιότητός του και τις οποίες φαντάζοµαι ότι θα κάνει δεκτές, αλλά δεν ξέρω αν θα τις κάνει δεκτές ο κ. Κικίλιας, τον
οποίο θα ρωτήσω τώρα, πριν του δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, τώρα έχετε τον λόγο κι εσείς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον
κ. Σταϊκούρα να καταθέσει επισήµως ποια ήταν τα ταµειακά διαθέσιµα στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Μετά θα ήθελα την άποψή σας για το αν θα είχε χρεωκοπήσει
η χώρα µε δική σας ευθύνη, αν η πανδηµία δεν ήταν τον Μάρτη
του 2020, αλλά τον Μάρτη του 2015. Και τολµάτε να µας πείτε
ότι εµείς φταίµε που δεν µπήκαµε στο QE, όταν µας αφήσατε
χωρίς πρόγραµµα και χωρίς ταµειακά διαθέσιµα; Δεν ντρέπεστε
λιγάκι; Δεν µπορείτε να κάνετε έναν διάλογο; Δεν µπορείτε να
ξεφύγετε από το παρελθόν, για να µπορέσουµε να κάνουµε µία
σοβαρή συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα στα οικονοµικά; Και λέτε ότι είµαστε χωρίς αξιοπρέπεια, ότι λέµε παραµύθια, επειδή έχουµε διαφορετικές οικονοµικές απόψεις; Πότε θα
γίνετε ένας Υπουργός Οικονοµικών που θα µπορεί να συζητήσει
σοβαρά πάνω σε διαφορετικές οικονοµικές θεωρίες, για να κάνουµε µια αντιπαράθεση γόνιµη, κάτι που περιµένει ο ελληνικός
λαός; Και συνεχίζετε να λέτε τι έγινε το 2015, όταν µας αφήσατε
µε 200 εκατοµµύρια ευρώ ταµειακό διαθέσιµο; Αν είχε γίνει τότε
η πανδηµία, θα είχε καταστραφεί η χώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτο,
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα τα πείτε αργότερα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µιλώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εν πάση περιπτώσει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: «…»; Δεν είναι ώρα; Είστε και πανεπιστηµιακός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πάντως, εγώ θα
παρακαλούσα η έκφραση «…» -επειδή δεν σας αρµόζει- να διαγραφεί.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, µιλά ο Πρωθυπουργός, µιλά ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
λένε να κάνουµε µια καλή συζήτηση, για να δούµε πώς µπορούµε
να πάµε µπροστά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, ο κ. Τσακαλώτος θέλει να διαγραφεί η έκφραση «…». Να τη διαγράψουµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και έρχεται ο Υπουργός Οικονοµικών και κάνει µία επίθεση και µας λέει ότι λέµε παραµύθια.
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Δηλαδή, κύριε Σταϊκούρα, ό,τι δεν είναι στη δική σας οικονοµική θεωρία, είναι παραµύθι; Δηλαδή, όταν λέµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, εντάξει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί; Δεν µπορώ να µιλήσω ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος; Δεν έχω το δικαίωµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Τσακαλώτο, δεν έχετε απεριόριστο χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί µε διακόπτετε συνέχεια;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να δοθεί ο λόγος και σε
µένα, κύριε Πρόεδρε για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λιβανέ, θα
σας δώσουµε τον λόγο και εσάς. Να τελειώσει ο κ. Τσακαλώτος
και θα έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί µε διακόπτετε συνέχεια; Δεν
είναι σωστό αυτό. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, σας παρακαλώ από εδώ και πέρα, για την άλλη άποψη που την υιοθετούν πάρα πολλοί οικονοµολόγοι, πάρα πολλοί Νοµπελίστες, µη
λέτε ότι είναι παραµύθια. Πείτε: «Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος
αυτό που λέµε ότι τα µέτρα πρέπει να έρθουν µπροστά» ή «Είναι
λάθος να χρεώσουµε τον κόσµο µε χρέη γιατί τον Σεπτέµβρη,
όταν θα πάνε όλα καλά, δεν θα µπορούν να δαπανήσουν οι επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες, γιατί έχω άλλη οικονοµική θεωρία» και να
το συζητήσουµε. Πείτε το αυτό, για να κάνουµε έναν διάλογο.
Μην πείτε ότι εµείς σας καταστρέψαµε γιατί δεν είχαµε QE και
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε θαύµα έπεισε όλη την Ευρώπη
ότι πρέπει να µπει στο QE και δεν είχε σχέση µε την πανδηµία
και µε την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ! Να κάνουµε τέτοια
συζήτηση.
Σας επιστρέφω τα «παραµύθια», σας επιστρέφω την «αναξιοπιστία» και σας παρακαλώ ως Υπουργός και ως πανεπιστηµιακός
να έχετε την εντιµότητα να κάνουµε συζήτηση σε αυτά που συµφωνούµε, σε αυτά που διαφωνούµε, πάνω σε διαφορετικές απόψεις, ώστε να µπορούµε να βρούµε και συνθέσεις, όχι όµως µ’
αυτόν τον τρόπο που κάνετε τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη, κύριε
Υπουργέ, κ. Κικίλια, για την ισότητα των όπλων, πριν δώσω τον
λόγο σε εσάς, πρέπει να δώσω τον λόγο στο κ. Λιβανό.
Ορίστε, κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Νοµίζω,
πρώτον, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κ. Τσακαλώτος αδικεί τον εαυτό
του. Είναι λίγο εκτός κλίµατος στην τοποθέτησή του….
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είπα εγώ για «παραµύθια» και
για «αναξιοπιστία», κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ : Αν µου
επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής: Έχει γίνει µία διαδικασία η οποία έχει συµφωνηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων. Συµφωνήσαµε και εδώ να µη δευτερολογήσουν οι Αρχηγοί. Δεν συµφωνώ
µε αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος ότι δεν έχουν ακουστεί τα άλλα
κόµµατα. Έχουν µιλήσει όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί, πλην ενός που
επέλεξε να µην είναι στην Αίθουσα σήµερα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω για τα κόµµατα που µιλούν επί
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Έχει ξεκινήσει ο εισηγητής µας…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας είναι το πιο επιβαρυµένο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το ξέρω, το ξέρω.
Κύριε Λιβανέ, παρακαλώ, συντοµεύστε, γιατί πράγµατι ο
Υπουργός Υγείας έχει ορισµένες ανειληµµένες υποχρεώσεις, τις
οποίες δεν µπορεί να καθυστερήσει.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα µιλήσει,
προφανώς, ο Υπουργός Υγείας και στη συνέχεια θα έχουν τα
κόµµατα τη δυνατότητα και µε τους εισηγητές τους και µε τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους, να απαντήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ας δώσουµε τώρα
τον λόγο στον κύριο Υπουργό γιατί πρέπει, πράγµατι, να φύγει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Με όλον τον σεβασµό σε όλους τους συναδέλφους, στην κοινοβουλευτική διαδι-
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κασία, που κατά την άποψή µου είναι η ανώτερη όλων -δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία- επιτρέψτε µου, αν έχετε την καλοσύνη, για
πέντε λεπτά να τοποθετηθούµε, έτσι ώστε να µπορέσουµε να καθορίσουµε και πέντε πράγµατα τα οποία συζητήθηκαν, γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολο να είναι και ο Υπουργός Υγείας και ο Υφυπουργός Υγείας εδώ, ενώ µαίνεται η πιο µεγάλη κρίση δηµόσιας
υγείας που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω εκ των προτέρων ότι καταθέτω
δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις και κάνω αποδεκτές και τις τέσσερις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης πρόκειται να υπερασπιστεί,
όπως και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε. Πρώτα
απ’ όλα θα ξεκινήσω, λέγοντας ότι η προστασία της ζωής, κατά
την άποψή µου, είναι η πιο θαρραλέα πράξη. Και αν µπορεί κανείς να σώσει µία ανθρώπινη ζωή, είναι κάτι πολύ γενναίο και
πολύ ξεχωριστό, πόσω µάλλον πολλές ζωές.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι ως Υπουργείο
Υγείας πολύ νωρίς, πολύ πριν από πολλές χώρες, κάναµε τα δέοντα, έτσι ώστε η χώρα να µπορέσει να είναι οργανωµένη και δοµηµένη σε κάτι το οποίο δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ποτέ
και από κανέναν, µία πανδηµία. Έτυχε στη γενιά µας να αντιµετωπίσουµε πανδηµία -κάθε εκατό χρόνια εµφανίζεται, ενδεχοµένως και παραπάνω- µε τον καλύτερο τρόπο, ενώ άλλες χώρες
τεράστιες, µε πολύ µεγάλα µεγέθη και κραταιά εθνικά συστήµατα υγείας, φαίνεται ότι αυτό µέχρι σήµερα δεν το έχουν καταφέρει. Να προβλέψεις, προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα. Να
προσαρµοστείς στα δεδοµένα και νωρίς να βάλεις τα πράγµατα
σε µία σειρά τέτοια, έτσι ώστε να προστατέψεις τους συµπολίτες
σου, βεβαίως.
Άρα ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας, για τον οποίο
έχω µιλήσει πολλές φορές εδώ, µε νέους ανθρώπους και επιστήµονες στους οποίους εµείς δείξαµε εµπιστοσύνη, κατάφερε να
κουβαλήσει έναν τεράστιο όγκο ενηµέρωσης προς τον δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα, όλων των φορέων και όλων των Υπουργείων,
µε ένα τεράστιο τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απαντούν επιστήµονες επί παντός επιστητού για όλους αυτούς τους δυόµισι
µήνες, µε ανθρώπους που έχουν προσληφθεί διαδοχικά από διάφορες κυβερνήσεις, στους οποίους εµείς δείξαµε εµπιστοσύνη.
Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκου συνέβαλε µε τις κινήσεις οι
οποίες έγιναν νωρίς στο να µπορέσουµε να προµηθευτούµε τα
φάρµακα τα οποία µπορούν, όπως µας λένε µε εισηγήσεις τους
ειδικοί επιστήµονες, λοιµωξιολόγοι και επιδηµιολόγοι, να αντιµετωπίσουν τα συµπτώµατα.
Σε όλο αυτό συνέβαλε και το ΙΦΕΤ, που µέσα από την ΠΝΠ
τρέχει όλη τη διαδικασία σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες για τις
προµήθειες υλικών, που είναι τόσο δυσεύρετα, δεδοµένου ότι
µαίνεται ένας παγκόσµιος «πόλεµος», στο οποίο έχω κρατήσει
τον πρόεδρο τον οποίο διόρισε η προηγούµενη κυβέρνηση. Εκεί
φαίνεται και η διαφάνεια και ο τρόπος µε τον οποίο χειριζόµαστε
τα πράγµατα στο Υπουργείο Υγείας και µε την τριµελή επιτροπή
ελέγχου και λογοδοσίας -πέρασε και αυτό στην ΠΝΠ- για το πού
πάνε όλες αυτές οι δωρεές από τον ιδιωτικό τοµέα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους δωρητές για όλη την ευγενή καλοσύνη που είχαν να στηρίξουν τους ανθρώπους µας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Τα δεκατρία νοσοκοµεία αναφοράς -δώδεκα, δύο σε κάθε περιφέρεια στην αρχή και ένα παιδιατρικό- και τώρα όλα τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι στην πρώτη
γραµµή, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας και η πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, µε τη συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να καταθέσω το άρθρο 6 -το οποίο έχει
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης- περί επίταξης κινητών πραγµάτων και αναλωσίµων από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια
και το άρθρο 4 για τα ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων.
Όλα τα έχουµε βάλει µέσα στην ΠΝΠ περί επίταξης όλων των
χώρων και όλων των νοσοκοµείων και όλων των θεραπευτηρίων
του ιδιωτικού τοµέα. Και βήµα-βήµα όπου χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί στην εξέλιξη αυτής της νόσου και του ιού θα το πάρουµε.
Ελπίζω πραγµατικά αυτή η καµπύλη να συνεχίσει να είναι σε τέτοιο βαθµό που να είναι εντός του ελέγχου της χώρας και εντός
των δυνατοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Και ΜΕΘ
έχουν δώσει και υπουργική απόφαση έχω βγάλει µε την οποία
θα απαγορεύω τα τακτικά χειρουργεία. Έχουν συνεργαστεί πλήρως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θέλω να τονίσω τον τρόπο µε τον οποίο πράξαµε εµείς, τα
κόµµατα. Και θέλω να πω ειλικρινώς ότι αν εξαιρέσει κανείς κάποιες µικρές παραφωνίες, τις οποίες δεν δύναµαι και δεν θέλω
να µπω στη διαδικασία να σχολιάσω εν µέσω κρίσης, στη συντρι-
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πτική πλειοψηφία όλοι οι συνάδελφοι, µε πρώτους τους πολιτικούς Αρχηγούς έδωσαν το καλό παράδειγµα στους πολίτες. Μάλιστα, µέσα στην κρίση είχα την τύχη και την τιµή να συνοµιλώ
µε τους πολιτικούς Αρχηγούς, αλλά και µε τους προκατόχους
Υπουργούς, όπως για παράδειγµα µε τον Υπουργό Υγείας κ.
Ξανθό, µε τον οποίο συνοµιλώ και τον οποίο ενηµερώνω. Και
όποιος µου ζητά, τον ενηµερώνω. Είναι, λοιπόν, υποδειγµατικός
ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε όλη αυτή την παγκόσµια
κρίση δηµόσιας υγείας και σε σχέση µε το πώς επικοινωνούµε
µε τους πολίτες και τους δίνουµε και το παράδειγµα, το οποίο
πρέπει να τους δώσουµε αυτές τις εποχές και αυτούς τους καιρούς.
Με συγχωρείτε, αλλά σε αυτές τις δύσκολες στιγµές σε καµµία
των περιπτώσεων δεν µπορώ και δεν θέλω και δεν πρόκειται να
µπω στη διαδικασία της µικροπολιτικής. Διότι βλέπω πάρα πολύ
καλά πρώτον, ότι δεν έχουµε ξεφύγει από τον κίνδυνο και, δεύτερον, ότι στις γύρω χώρες µας µαίνεται στην πραγµατικότητα
ένας πόλεµος και χάνονται εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές, κάτι που µε πονάει, όπως και για τους ανθρώπους που
έχουν χαθεί στη χώρα µας, αλλά και γι’ αυτούς που πρόκειται να
χαθούν.
Όµως, πρέπει να µιλήσουµε και για τη µάχη που δίνουν οι
πραγµατικοί ήρωες, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό
και διοικητικό προσωπικό, ο ΕΟΔΥ, η κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ, το ΙΦΕΤ, ο ΕΟΦ, η Πολιτική Προστασία, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι αστυνοµικοί µας, αλλά και
όλοι όσοι έχουν συµβάλει σ’ αυτόν τον αγώνα. Τους ευχαριστώ
όλους από τα βάθη της καρδιά µου.
Όµως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι πάµε πολύ µπροστά, συζητώντας αυτή τη στιγµή για τα οικονοµικά. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι η οικονοµία είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα και
κινητήριος δύναµη για τη χώρα. Και αυτήν τη στιγµή µού δίνεται
η ευκαιρία να ευχαριστήσω δηµοσίως τον Χρήστο Σταϊκούρα για
ό,τι βοήθεια έχει δώσει στο Υπουργείο Υγείας -και έχει δώσει τεράστια βοήθεια µε βάση τα δεδοµένα της χώρας- αλλά και σε
όλους τους µηχανισµούς που αντιµετωπίζουν την κρίση. Θα
ήθελα να σας παρακαλέσω θερµά να συνεχίσουµε έτσι µέχρι τέλους, γιατί θα είναι πολύ µεγάλο πράγµα να καταφέρουµε να σώσουµε έστω και µία ανθρώπινη ζωή.
Άκουσα κάτι για προµήθειες, για πράγµατα, για ιστορίες. Οι
επτά υγειονοµικές περιφέρειες, κυρίες και κύριοι, ζήτησαν να κάνουν προµήθειες µε βάση την κρίση πριν από έναν µήνα αξίας
25 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατάφεραν να κάνουν τελικά προµήθειες 800.000 ευρώ. Κανένας προµηθευτής δεν ήθελε να φέρει
τίποτα. Η πρώτη ΥΠΕ µε προµήθειες 11 εκατοµµυρίων συµβασιοποίησε 3.500 ευρώ. Εδώ γίνεται ένας πόλεµος για τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Το ελληνικό δηµόσιο προσπαθεί µε κανόνες διαφάνειας να καταφέρει να φέρει προµήθειες από µια αγορά που είναι κλειστή.
Τι γίνεται; Η µία χώρα µπλοκάρει τις προµήθειες της άλλης.
Έχουν µπλοκάρει και δικά µας µέσα ατοµικής προστασίας, τα
οποία έχουµε παραγγείλει και πληρώσει ή έχουµε προκαταβάλει
ένα ποσό σε διάφορες χώρες του κόσµου.
Το ελληνικό δηµόσιο κάνει µια τεράστια προσπάθεια να φέρει
ό,τι υλικό µπορεί µέσω της Κίνας και της ευγενούς καλοσύνης
της πρέσβειρας της Κίνας στην Ελλάδα, η οποία θέλει να βοηθήσει, αλλά και των αξιωµατούχων εκεί. Και οι ιδιώτες έχουν συµβάλει τα µέγιστα σ’ αυτό.
Πρόκειται για µια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ βλέπετε κραταιές, τεράστιες χώρες να µιλάνε για µπαντάνες, για κασκόλ και µάσκες που ράβουν από τα τζιν και τα κοτλέ.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας µη µιλάµε σαν να είναι όλα λυµένα. Εγώ πρώτος αναγνωρίζω ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
είχε διαχρονικές αδυναµίες. Με ακούσατε πουθενά να βγω µέσα
σε όλη αυτήν την κρίση -και µε τα αποτελέσµατα τα οποία
έχουµε, που δεν το λέµε εµείς, αλλά το λένε οι ξένες χώρες για
εµάς- και να µιλήσω για ευθύνη της προηγούµενης διακυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Είπα ότι είχε διαχρονικά προβλήµατα. Πράγµατι, προσυπογράφω αυτό που λέτε, ότι είναι µια
πολύ µεγάλη ευκαιρία µε όλες αυτές τις δωρεές αναπνευστήρων, µόνιτορ, κρεβατιών και δωρεών ολόκληρων πτερύγων στις
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ΜΕΘ, να φτιάξουµε ένα άλλο Εθνικό Σύστηµα Υγείας σε ό,τι έχει
να κάνει µε τις µονάδες εντατικής θεραπείας και κάποια άλλα
πράγµατα, επίσης.
Ωστόσο, η προσπάθεια που γίνεται είναι τεράστια. Μέσα σε
ένα διάστηµα ενάµιση, δύο µηνών από πεντακόσιες εξήντα πέντε
κλίνες ΜΕΘ φτάσαµε να έχουµε οκτακόσιες plus, και καταφέραµε να διερευνήσουµε και να βρούµε και ΜΕΘ από τον ιδιωτικό
τοµέα και από τα στρατιωτικά και τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
και να κάνουµε προσλήψεις µε όλες τις δυνατότητες που µας δίνουν οι ΠΝΠ και οι νόµοι.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή όλοι δηλώσατε σήµερα, και
ειδικά οι πολιτικοί Αρχηγοί και πρώτος απ’ όλους ο Πρωθυπουργός, ότι ο Απρίλιος είναι ένας πολύ κρίσιµος µήνας, ας µην δαπανούµε τον χρόνο µας σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή, ανταλλάσσοντας, αν θέλετε, µικροπολιτικές και επικοινωνιακές ποµφόλυγες µεταξύ µας. Και όπως το έχουµε κάνει µέχρι τώρα στη συντριπτική µας πλειοψηφία -επαναλαµβάνω όλα τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό- ας συνεχίσουµε έτσι
µέχρι τέλους. Τι αξίζει µια κοµµατική θέση ή στάση απέναντι σε
µια ανθρώπινη ζωή, πόσω µάλλον απέναντι στις ανθρώπινες ζωές
όλων των Ελλήνων, όλου του κόσµου; Προφανώς η µέρα που θα
ξηµερώσει µετά από αυτήν την κρίση θα είναι µια άλλη µέρα.
Όµως η κρίση είναι ακόµα εδώ. Και οι προσπάθειες που γίνονται
σε όλα τα επίπεδα είναι τεράστιες.
Θα κλείσω, όπως ξεκίνησα. Ευχαριστώντας όλους αυτούς, οι
οποίοι µε πνεύµα συναίνεσης και αλληλεγγύης -που αυτό χρειάζεται να δει ο ελληνικός λαός- στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Θέλω να πω ένα πάρα πολύ µεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, πληρώµατα του ΕΚΑΒ, διασώστες, διοικητικό προσωπικό και όποιον έχει συµβάλει στην
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης.
Θέλω να υποσχεθώ το µόνο πράγµα το οποίο µπορώ, ότι θα
συνεχίσω και θα συνεχίσουµε να παλεύουµε µέρα-µέρα σε έναν
αγώνα που κάθε µέρα ξηµερώνει µε άλλα προβλήµατα, τεράστια
προβλήµατα, για να κρατήσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
όρθιο, λέγοντας πάντα την αλήθεια, µιλώντας πάντα µε διαφάνεια και µε σεβασµό στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος µε αγωνία
προσέρχεται στο νοσοκοµείο και ζητάει φροντίδα, ζητάει να µεριµνήσουµε εµείς για την υγεία του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
θα ήθελα να πείτε στο Σώµα αν θα κάνετε δεκτές τις τέσσερις
υπουργικές τροπολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Το είπα, κύριε Πρόεδρε και τις τέσσερις υπουργικές τις έκανα δεκτές και έδωσα και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Από τις βουλευτικές;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Καµµία βουλευτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Πριν προχωρήσουµε, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για να υποστηρίξει για δύο λεπτά τις
τροπολογίες και στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραµπατζή για δύο λεπτά, για
να µπορέσουν να αποχωρήσουν και ενδεχοµένως, κύριοι συνάδελφοι, αν έχετε ερωτήσεις διευκρινιστικές, να τις κάνετε πριν
φύγουν.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχει διαφωνία µάλλον ο συνάδελφος κ. Παππάς για το αν πρέπει να υποστηρίξω τις τροπολογίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι, όχι, να τις υποστηρίξετε, αλλά να
µη µιλήσετε µισή ώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, όχι. Όµως µια και ακούστηκε, πρέπει να
το πω, γιατί ήµουν τότε και αρµόδιος Υπουργός, όταν κάναµε τα
τελικά ΚΕΝ, τα είχαµε πρωτοπαραλάβει από τον Ανδρέα Λοβέρδο –απλώς για την ιστορία το λέω, καλόπιστα, για όποιο θέλει
να ακούσει - τα 800 ευρώ στις ΜΕΘ, στις ιδιωτικές κλινικές, πρώτον, δεν περιελάµβαναν την αµοιβή του ιατρικού προσωπικού
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και, δεύτερον, είχαν και συµµετοχή ασθενούς 30% από επάνω.
Άρα τη σύγκριση ότι πήραµε τα 800 και τα 1800, τη λέει µόνο
κάποιος που δεν ξέρει τι είναι τα ΚΕΝ και πώς τα φτιάξαµε. Το
λέω έτσι γιατί καλά είναι να µιλάµε γενικώς και να υβρίζουµε, αν
δεν µπορούµε αλλιώς την Κυβέρνηση, απλά θα λέµε πράγµατα
που να στέκουν. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα δώρο σε κανέναν
απολύτως.
Πάµε, κύριε Πρόεδρε, στις δύο τροπολογίες που θέλω να καταθέσω και θα ήθελα τη σύµφωνη γνώµη των συναδέλφων, αν
το επιθυµούν ή αν έχουν να µου κάνουν κάποια ερώτηση, πολύ
ευχαρίστως.
Η πρώτη τροπολογία είναι για κάτι –έχετε δίκιο- που απασχολεί
την κοινή γνώµη, δηλαδή για πώς θα χειριστούµε το ζήτηµα των
λαϊκών αγορών. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Μας απασχολεί,
όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ αυτό ζήτηµα. Υπήρχε η άποψη
πολλών που έλεγαν να τις κλείσουµε.
Μετά από συζήτηση µε τον κ. Τσιόδρα και την οµάδα των λοιµωξιολόγων καταλήξαµε στο ότι δεν πρέπει να τις κλείσουµε. Ο
λόγος είναι ο εξής: Αν κλείσουµε τελείως τις λαϊκές αγορές, όλος
ο κόσµος που πηγαίνει και ψωνίζει από τις λαϊκές αγορές, δεν
θα έχει άλλη διέξοδο παρά να πάει να ψωνίσει στα σουπερµάρκετ.
Άρα µετά από µία πολύ µεγάλη προσπάθεια που έχουµε κάνει
να είναι η ροή του κόσµου στα σουπερµάρκετ ελεγχόµενη, θα
προσθέταµε αρκετές χιλιάδων ανθρώπων -και µάλιστα κατά τεκµήριο περισσότερο µεγαλύτερης ηλικίας- στα σουπερµάρκετ και
η άποψη των ειδικών είναι πως είναι καλύτερα κάποιοι να είναι
σε ανοιχτό χώρο παρά σε κλειστό χώρο. Με αυτό το κριτήριο
µας είπαν ότι επιθυµούν να µην κλείσουν τελείως οι λαϊκές αγορές.
Εµείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουµε
να κλείσουµε τις λαϊκές αγορές και για έναν δεύτερο λόγο. Ποιος
είναι ο λόγος; Αν κλείσουµε τις λαϊκές αγορές, ασφαλώς η ολιγοπωλιακή κατάσταση που θα δηµιουργηθεί στην αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιµών στον καταναλωτή. Άρα και από
πλευράς ανάπτυξης δεν θέλουµε να κλείσουν οι λαϊκές αγορές.
Όµως, για να διατηρήσουµε τις λαϊκές αγορές υπό έλεγχο,
έχουµε λάβει µία σειρά µέτρων ασφαλείας, όπως µεγάλη αύξηση
της αποστάσεως µεταξύ των πάγκων στα πέντε µέτρα, µέτρα
ασφαλείας ως προς τη συµµετοχή µε το 50% των πάγκων να
µπορεί να συµµετάσχουν στις λαϊκές αγορές για να µην είναι ο
ένας δίπλα στον άλλον και έχουµε ζητήσει να προσπαθούν οι οργανωτές των λαϊκών αγορών να αποφεύγεται ο συνωστισµός από
τον κόσµο.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, έχει καταστεί εφικτό ορισµένες φορές,
αλλά για να είµαστε δίκαιοι σε ορισµένες λαϊκές αγορές, ιδιαίτερα το περασµένο Σάββατο, ενώ οι ίδιοι οι οργανωτές των λαϊκών αγορών είχαν τηρήσει τα µέτρα ασφαλείας, πλην κάποιων
τριών περιπτώσεων -που χθες τους επιβάλαµε κλείσιµο δέκα
ηµερών αφού ελέγξαµε ότι δεν τηρούσαν τις προβλεπόµενες
αποστάσεις στους πάγκους- παρ’ όλα αυτά ο κόσµος ήταν πάρα
πολύς και υπήρχε συνωστισµός στον δρόµο. Δηλαδή οι πάγκοι
είχαν την απόσταση των πέντε µέτρων, αλλά οι πολίτες που προσέρχονταν να ψωνίσουν ήταν, δεν θα πω ο ένας πάνω στον
άλλον, πάντως σίγουρα ο ένας πολύ κοντά στον άλλον.
Για να µπορέσουµε, λοιπόν, να έχουµε ένα εργαλείο να µειώσουµε αυτόν τον συνωστισµό, έχουµε την πρώτη τροπολογία
που λέει τα εξής: ότι µπορούν οι οργανισµοί λαϊκών αγορών µετά
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή εντός δύο ηµερών σε επίπεδο δήµου ή οργανισµού –αναλόγως αν είναι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή αν είναι δήµοινα αποφασίζουν νέους χώρους λειτουργίας υπαίθριων αγορών
εντός των ορίων του ίδιου δήµου ταυτόχρονα.
Αυτό µέχρι τώρα δεν γίνεται, διότι υπάρχει κυκλοφορία στους
δρόµους και δεν θέλουµε να εµποδίζουµε την κυκλοφορία στους
δρόµους. Τώρα λόγω της καραντίνας δεν υπάρχει κυκλοφορία
στους δρόµους. Άρα µπορούµε να πούµε «βρε παιδιά, αντί να
πηγαίνετε ο ένας πάνω στον άλλον στον έναν δρόµο, βάλτε και
στον δίπλα δρόµο πάγκους για να πάνε οι µισοί από εδώ οι µισοί
από εκεί και να ηρεµήσει λίγο το σύστηµα, αν και εφόσον το κρίνουν σκόπιµο. Αυτό λέει η πρώτη τροπολογία.
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Πάντα βέβαια όλα αυτά είναι µέτρα που σταµατάνε αυτόµατα
να ισχύουν όταν λήξει η περίοδος των µέτρων που παίρνουµε για
τον κορωνοϊό. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι είναι για
όσο διάστηµα διαρκούν τα µέτρα και κατόπιν αποφάσεως του
Υπουργού Υγείας και ακόµη όσο τα γενικά µέτρα είναι σε ισχύ.
Όταν παύσουν να ισχύουν τα γενικά µέτρα, αυτοµάτως παύει να
ισχύει η σχετική διάταξη.
Το δεύτερο, πάντα µε την ίδια αίρεση, λέει ότι λόγω της άδειας
ειδικού σκοπού των δηµοσίων υπαλλήλων και προκειµένου να
επιτευχθεί απρόσκοπτα η εποπτεία της αγοράς, δύνανται οι
ελεγκτές της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή κατά τη διεξαγωγή ελέγχου, να εκτελούν παράλληλα και χρέη οδηγών των υπηρεσιακών τους οχηµάτων.
Αυτό γιατί το κάνουµε; Τα υπηρεσιακά οχήµατα πρέπει να
έχουν υπηρεσιακό οδηγό και αυτοί που βγάζουµε για έλεγχο
είναι συνεπιβάτες. Τώρα έχουµε δώσει άδεια ειδικού σκοπού σε
πάρα πολλούς δηµόσιους υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων και
σε πάρα πολλούς οδηγούς. Όταν δεν βρίσκουµε οδηγό ή πρέπει
ο ελεγκτής για να βγει να κάνει τον έλεγχο να πάει µε το δικό του
αυτοκίνητο και άρα να επωµιστεί ο ίδιος το κόστος αυτής της µετακίνησης, ή αν δεν του βρίσκουµε οδηγό, δεν µπορεί να βγει για
έλεγχο, διότι τώρα απαγορεύεται ο ελεγκτής να οδηγεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Λέµε, λοιπόν, ότι για το διάστηµα αυτό τα συνεργεία των ελεγκτών που βγάζουµε στους ελέγχους για την αισχροκέρδεια, αν
δεν βρίσκουν οδηγό υπηρεσιακό, θα µπορούν να οδηγούν οι ίδιοι
το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ώστε να µην αναγκάζονται να χρησιµοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο ή να σταµατήσουν οι έλεγχοι.
Αυτές είναι οι δύο τροπολογίες. Αιτούµαι της υποστηρίξεώς
σας. Αν κάποιος έχει κάποια αντίρρηση ή κάποια απορία, πολύ
ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
αυτό συµβαίνει ανεξαρτήτως κατηγορίας αδειών; Ή θα έχουν
την ίδια κατηγορία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για τα αυτοκίνητα είναι το σύνηθες δίπλωµα
που έχουµε όλοι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν έχουµε φορτηγά στους
ελέγχους, ό,τι είναι για τα επιβατικά αυτοκίνητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Αραµπατζή, θέλετε τώρα τον λόγο ή αργότερα για να αναπτύξετε την
τροπολογία;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Πουλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δράττοµαι της ευκαιρίας
να σας επισηµάνω ένα σηµαντικό θέµα όσον αφορά τις λαϊκές
αγορές. Αδικείτε τους παραγωγούς. Με αυτήν τη διάταξη που
έχετε φέρει, δηλαδή την απαγόρευση από περιφέρεια σε περιφέρεια, δίνετε το δικαίωµα να λέει ο κόσµος, οι παραγωγοί, οι
αγρότες ότι ευνοείτε τα σουπερµάρκετ και τους επαγγελµατίες
πωλητές. Ενώ έχουν το δικαίωµα να πάρουν τα προϊόντα τους
από τον τόπο παραγωγής να τα φέρουν στην Αθήνα να τα πουλήσουν, δεν τους δίνετε το δικαίωµα να τα πουλάνε στη λαϊκή
και αυτό είναι η µεγάλη αδικία που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι.
Σας το λέω γιατί είµαι από περιοχή αγροτική, από την Αργολίδα, και ανεβαίνουν πάρα-πάρα πολλοί. Πιστεύω ότι έχετε δεχτεί
τις πιέσεις τους για αυτό το θέµα και πρέπει να το δείτε λιγάκι
θετικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Παππά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι έχουν λογική
οι τροπολογίες που φέρνετε. Όµως θα ήθελα και εγώ να συµβάλω στη συζήτηση, λέγοντας ότι γνωρίζω πως υπάρχει µια πρόταση εκ µέρους των παραγωγών όποιος είναι από την επαρχία
να έρχεται να µένει στην Αθήνα και να έρχονται τα προϊόντα του
µε φορτωτική. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε µε θετική διάθεση και να πάρετε µία απόφαση που θα λύσει τα χέρια και
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αυτών των ανθρώπων να µπορούν να δουλέψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, τον κ. Μόσχο τον πρόεδρο
των παραγωγών τον ξέρετε. Πρέπει να έχω µιλήσει µαζί του
αυτές τις µέρες –θα σας το πει και ο ίδιος- αν σας πω τετρακόσιες φορές, δεν είναι ρητορικό, είναι πραγµατικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μου το είπε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είµαι απολύτως υπέρ τους. Παθαίνουν ζηµία.
Δεν θέλουµε καθόλου να πάθουν ζηµία. Πώς προέκυψε αυτό το
ζήτηµα;
Προέκυψε, πρώτον, όταν είχε ξεκινήσει η προβολή ότι µία πόλη της βορείου Ελλάδος -που δεν θέλω να την ονοµατίσω τώραείχε πολλά κρούσµατα και παραγωγοί από αυτήν την πόλη βρέθηκαν σε µια άλλη πόλη που έχει τύχει να µην έχει καθόλου κρούσµατα. Όταν κατάλαβαν οι ντόπιοι ότι έχουν έρθει από την άλλη
πόλη, υπήρξε ένταση. Αυτό δηµιούργησε ένα ζήτηµα για το τι
κάνουµε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό ετέθη υπ’ όψιν της επιτροπής του κ. Τσιόδρα και η επιτροπή έβγαλε απόφαση ότι πρέπει να απαγορευτεί η µετακίνησή τους από περιφέρεια σε περιφέρεια. Δεν ήταν απόφαση, δηλαδή, το Υπουργείου Ανάπτυξης,
ήταν απόφαση της επιτροπής στο πλαίσιο των µέτρων της µη
διαδόσεως του κορωνοϊού. Κυρίως, διότι οι περισσότεροι έρχονται από περιοχές που δεν έχουν πολλά κρούσµατα, προς την Αττική, η οποία έχει κρούσµατα. Άρα υπάρχει ο φόβος µεταφοράς
τους πίσω.
Έχουµε προσπαθήσει να βρούµε διάφορες λύσεις. Μια απ’
αυτές που προτάθηκε στην επιτροπή, είναι αυτή που είπε ο κ.
Παππάς. Την προτείναµε µάλιστα µε τον κ. Βορίδη από κοινού
στην επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι δεν πέρασε από την επιτροπή, γιατί ο φόβος τους ήταν ότι ακόµα κι αν αυτοί το δηλώσουν, στην πραγµατικότητα κανείς δεν µπορεί να τους ελέγξει
αν µπορούν να µετακινούν τα προϊόντα τους και άρα, θα υπήρχε
τρύπα στα µέτρα της καραντίνας. Σας λέω ποια ήταν η απόφαση
που µας ήρθε. Μου µετεφέρθη η απόφαση αυτή, µέσω του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που έκανε τη σχετική συζήτηση.
Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Βορίδης ήταν εξαιρετικά υπέρ του να
περάσει αυτή η πρόταση, όπως είµαι κι εγώ υπέρ του να περάσει
αυτή η πρόταση. Η µη παρουσία των παραγωγών στις λαϊκές
αγορές µας βλάπτει. Δεν βλάπτει µόνο τους ίδιους για προφανείς λόγους. Βλάπτει και το γενικό συµφέρον, διότι επιτρέπει την
αύξηση των τιµών σε διάφορα είδη που θέλουµε να αποφύγουµε.
Τους εντάξαµε στο βοήθηµα των 800 ευρώ, ακριβώς για να
δώσουµε µια µικρή ελάφρυνση στη ζηµία τους και από Δευτέρα
θα µπορούν να µπουν στην πλατφόρµα. Βεβαίως, θα προβλεφθεί
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η αποζηµίωσή τους για
τη ζηµία που παθαίνουνε αυτό το διάστηµα. Δεν θέλουµε καθόλου να τους αδικήσουµε.
Παρά ταύτα, επειδή για µας είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα,
έχουµε συνεννοηθεί σε λίγες µέρες να το ξαναδούµε µε την αρµόδια επιτροπή και αναλόγως της πορείας του κορωνοϊού, αν θα
µπορούσαµε να επιτύχουµε κάποιο σχήµα που θα τους βοηθάει.
Πάντως θέλω να σας πω ότι η πρόθεσή µου είναι να µπορούν
το ταχύτερο δυνατό να ξανακάνουν τη δουλειά τους. Πραγµατικά το λέω. Αλλά δεν µπορώ να πάρω την ευθύνη να νοµοθετήσω µόνος µου για κάτι που έχει να κάνει µε τη δηµόσια υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γίνατε κατανοητός, ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η κ. Αραµπατζή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε µία τροπολογία µε
προφανή επείγοντα χαρακτήρα, αλλά και εξίσου προφανή σκοπιµότητα σε αυτές τις δύσκολες µέρες που ζούµε. Στις δύσκολες
αυτές µέρες, βεβαίως, η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο
µε την αµέριστη συµπαράσταση ιατρών, νοσηλευτών, εργαζοµένων και λειτουργών που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή και µε
την αµέριστη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών
δυνάµεων δίνουµε αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης
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ζωής και υγείας. Δύσκολες µέρες, όµως, και για τους παραγωγούς µας, την οικονοµία, εκατοµµύρια επιχειρηµατίες επαγγελµατίες εργαζόµενους τους οποίους συντρέχουµε. Ανάµεσα
στους παραγωγούς, είναι και οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, που πλήττονται σίγουρα µετά τη µείωση των εξαγωγών των ελληνικών
αµνοεριφίων στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας για το
Πάσχα των καθολικών.
Τι λέει, λοιπόν, η τροπολογία; Ότι εντός δύο ηµερών από την
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, όλες οι επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εµπορίου αιγοπρόβειου κρέατος
και αυγών, θα πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης τα αποθέµατά τους και πού αυτά είναι αποθηκευµένα. Στο εξής οι παραπάνω θα πρέπει να επικαιροποιούν
αυτά τα στοιχεία ανά τρεις ηµέρες, µε την ίδια ακριβώς διαδικασία που µε επιτυχία ακολουθήθηκε, όσον αφορά τα αντισηπτικά
µαντηλάκια και τις χειρουργικές µάσκες.
Γιατί το κάνουµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι
γνωστό ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της ελληνικής
αγροτικής παραγωγής και δη της ελληνικής κτηνοτροφίας ακούει στο όνοµα ελληνοποιήσεις, δηλαδή, στο φαινόµενο κάποιοι
επιτήδειοι να εισάγουν προϊόντα από άλλες χώρες µε πολύ χαµηλότερο κόστος, να τα βαφτίζουν ελληνικά, να τα πωλούν ως
ελληνικά αισχροκερδώντας, ποντάροντας ακριβώς στο ότι οι Έλληνες καταναλωτές -και πολύ δικαίως- προτιµούν τα ελληνικά
προϊόντα, ακριβώς λόγω της ποιότητας, της διατροφικής ασφάλειας, της γεύσης τους.
Το φαινόµενο αυτό πλήττει, όπως γνωρίζετε, την ελληνική παραγωγή, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς µας,
πλήττει την εθνική οικονοµία βεβαίως, πλήττει τον υγιή ανταγωνισµό. Όλα αυτά τα συζητάµε, όπως κάποιος θα µπορούσε να
πει, πολλά χρόνια σε αυτήν την Αίθουσα και γενικότερα στον δηµόσιο διάλογο. Η διαφορά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώτου Πρωθυπουργού που θέτει την αντιµετώπιση
των ελληνοποιήσεων πολύ ψηλά στην ατζέντα, αφήνει τα λόγια
και περνάει στις πράξεις.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία, λοιπόν, οι ελεγκτικές αρχές
του κράτους γνωρίζοντας τα δεδοµένα που προανέφερα, αποκτούν ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο, για να αντιµετωπίσουν
πιο αποτελεσµατικά τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Και δεν
είναι µόνο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα ολιστικό πρόγραµµα αυτό που εφαρµόζουµε. Φέτος
για πρώτη φορά θέτουµε σε εφαρµογή ένα σχέδιο συνδυαστικών
ελέγχων, ώστε για κάθε αµνοερίφιο και αυγό το οποίο εισάγεται
στη χώρα µας, να καταγράφεται η διαδροµή του από την πύλη
εισόδου στα βόρεια της πατρίδας µας, µέχρι τον τελικό παραλήπτη.
Για πρώτη φορά πέντε Υπουργεία -και θέλω µε την ευκαιρία
να ευχαριστήσω τους συναδέλφους- το Υπουργείο Οικονοµικών,
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών και βέβαια το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το καθ’ ύλην αρµόδιο ενώνουµε δυνάµεις και συνεργαζόµαστε για να πετύχουµε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Είπαµε ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, αφού δεν
θα υπάρχει η καθιερωµένη έξοδος στις ιδιαίτερες πατρίδες µας.
Όµως στόχος είναι το «Μένουµε Σπίτι» να συνδυαστεί µε το αγοράζουµε και τρώµε ελληνικό αρνί, ελληνικό κατσίκι, ελληνικά
αυγά. Γι’ αυτό είναι δέσµευσή µας να προχωρήσουµε στους
πλέον αυστηρούς και αποτελεσµατικούς ελέγχους και φέτος και
τα επόµενα χρόνια.
Διότι αν νοµίσουν κάποιοι ότι, επειδή φέτος πιθανόν να µη γίνουν ιδιαίτερα αυξηµένες εισαγωγές, λόγω της µεγάλης προσφοράς ελληνικών αµνοεριφίων και των γνωστών δυσχερειών
στο διεθνές εµπόριο, του χρόνου οι έλεγχοι θα χαλαρώσουν, θα
συµβεί το ακριβώς αντίθετο. Άλλωστε, όπως έχει προαναγγείλει
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πολλές φορές και από αυτό
το Βήµα, έρχεται πολύ σύντοµα νοµοθετική πρωτοβουλία για την
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αντιµετώπιση της µάστιγας των ελληνοποιήσεων, µε αυστηροποίηση του κοινοτικού πλαισίου και ενοποίηση επιτέλους του
ελεγκτικού µηχανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιµετώπιση της µάστιγας
των ελληνοποιήσεων είναι σίγουρα εθνικό θέµα και εθνική προσπάθεια. Με αυτό, λοιπόν, το δεδοµένο ζητώ τη στήριξη για τη
συγκεκριµένη τροπολογία απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 ζήτησε τον λόγο για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Τασούλας, πριν από µερικά λεπτά φέρθηκε σαν να µην
ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά ως ένας απλός
Βουλευτής της Συµπολίτευσης. Συγκεκριµένα, ενώ έλαβε στα
χέρια του αυτήν την επιστολή από τον Αρχηγό κόµµατος του ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κ. Βαρουφάκη, αντί να τη διαβάσει ως
όφειλε, αντιθέτως προέβη σε περικοπές. Διάβασε συγκεκριµένα
τρεις από τις είκοσι τρεις σελίδες που περιέχει η επιστολή. Στη
συνέχεια προχώρησε στο επόµενο θεσµικό ατόπηµα. Αντιπολιτεύτηκε τον αρχηγό του κόµµατός µας, κάνοντας κρίσεις και µάλιστα, παραποιώντας τα λεγόµενά του.
Η επιστολή -είµαι σε θέση να γνωρίζω, αν θέλετε σας τη διαβάζω- λέει επί λέξει ότι προτείνει να είναι εδώ όλοι οι Βουλευτές.
Ο κύριος Πρόεδρος υπαινίχθη ότι ο αρχηγός µας πρότεινε να
κλείσει η Βουλή. Κάθε άλλο. Μακριά από µας αυτό. Ο κ. Βαρουφάκης πρότεινε συγκεκριµένο πράγµα. Είπε ότι µέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί,
µίλησαν την προηγούµενη εβδοµάδα µε τον Πρωθυπουργό, έτσι
ακριβώς θα µπορούσαµε και οι τριακόσιοι να λειτουργούµε εδώ
µέσα. Συνεπώς πραγµατικά είµαι στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω αυτήν τη συµπεριφορά, η οποία είναι εξωθεσµική και εξόχως εξωκοινοβουλευτική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επειδή έτυχε να
είµαι εδώ δεν νοµίζω ότι ο κύριος Πρόεδρος είχε πρόθεση να αλλοιώσει το περιεχόµενο και την ουσία της επιστολής του κ. Βαρουφάκη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Συµφωνώ και εύχοµαι να είναι όπως
το λέτε. Γνωρίζω τον κύριο Πρόεδρο και τον εκτιµώ. Ωστόσο, την
αλλοίωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Νοµίζω ότι έδωσε
µια εξήγηση για το πώς πρέπει να γίνει η σύντµηση αυτού του
χρόνου, αλλά και των προσώπων που είναι στη Βουλή.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Βαρουφάκης ζήτησε αντιθέτως
να είµαστε και οι τριακόσιοι µέσα στη Βουλή. Ο κύριος Πρόεδρος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ο κ. Βαρουφάκης είπε να
µην είναι κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Νικόλαος Παππάς, εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έ, όχι, κύριε Πρόεδρε, λίγη ανοχή. Με
συγχωρείτε που θα τη διεκδικήσω …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μια µικρή ανοχή
θα υπάρξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, γιατί είναι τρεις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν βάζω τον
χρόνο ακόµα. Μίλησαν οι Αρχηγοί. Είπαµε για οκτώ λεπτά, αλλά
υπάρχει µια ανοχή πάντοτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Προφανώς δεν διεκδικούµε αυτής της
κλίµακας την ανοχή, αλλά εδώ έρχεται µια δέσµη ρυθµίσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι να σας πω, έτσι
λέει ο Κανονισµός. Ακολουθήσαµε αυτό, αλλά όπως ξέρετε δεν
τηρούµε ακριβώς τον χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να δείξετε και σε εµάς µια αντίστοιχη
κατανόηση, ανάλογη του βάρους της ευθύνης που κι εµείς φέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ξεκινήστε, µην χάνουµε χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ξεκινάω, λοιπόν και λέω ότι το πιο εύ-
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κολο για τις πολιτικές δυνάµεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι να κάνουµε εδώ µέσα δίκη προθέσεων. Θέλω να πω ότι υποδεχόµαστε πολύ θετικά τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκε ο
κ. Κικίλιας. Αν ο κ. Κικίλιας είχε κάνει δίκη προθέσεων, όταν σήκωσε το τηλέφωνο ο Ξανθός και ο Πολάκης, για να ανταλλάξουν
απόψεις, πολλά προβλήµατα δεν θα είχαν λυθεί. Και θα ήθελα
να καλέσω και τον κ. Σταϊκούρα να κινείται σε αυτό το µήκος κύµατος.
Βεβαίως, έχουµε διαφορετικές απόψεις, έχουµε διαφορετικό
τρόπο µε τον οποίο αποτιµούµε την πρόσφατη οικονοµική και πολιτική ιστορία του τόπου. Αυτή είναι η ουσία της δηµοκρατίας.
Αν, όµως, αρχίσουµε εδώ να κάνουµε δίκη προθέσεων, σας
µιλάω ειλικρινά ότι έχουµε κι εµείς πάρα πολλά να πούµε. Διότι
συµβαίνουν και διάφορα ανεξήγητα. Αυτό αφορά και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος οµολογώ µας έκανε αρνητική εντύπωση µε την τοποθέτηση του, την οποία αφιέρωσε
για να κατακεραυνώσει την Αντιπολίτευση, επειδή είπαµε ότι η
χώρα µας πήρε τα µέτρα µαζί µε άλλες χώρες της Ευρώπης και
έκλεισε τα σχολεία µαζί µε άλλες είκοσι χώρες. Δεν απαγόρευσε
πρώτη την κυκλοφορία και ότι ευτυχώς, δεν είναι γεωγραφικά σε
έναν χώρο στον οποίο µετακινούνται κατά εκατοντάδες χιλιάδες
άτοµα την ηµέρα. Το Βρυξέλλες - Παρίσι είναι δύο ώρες µε το
τρένο. Πώς να το πούµε απλά; Και ο γνωστός αγώνας του Champions League είχε τα ανάλογα αποτελέσµατα. Αυτό γιατί είναι
κακό δηλαδή, να το διαπιστώσουµε; Δεν βοηθάει αυτή η πιο εµβριθής µελέτη των συµβάντων, των αριθµών και των γεγονότων
στο να εντοπίσουµε πού είναι το πραγµατικό πρόβληµα και τι
πρέπει να αντιµετωπίσουµε;
Πιστεύουµε ότι βοηθάει και εδώ το χειρότερο που έχουµε να
κάνουµε είναι να εκτοξεύουµε κατηγορίες ο ένας έναντι του
άλλου, υπονοώντας ακόµα και ότι κάποιος εύχεται την καταστροφή. Προς Θεού! Μιλάµε για ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως,
έχουµε πολιτικές διαφωνίες και χαιρετίζουµε και τις µετατοπίσεις, οι οποίες γίνονται ενώπιον αυτής της κρίσης, διότι δεν είχα
ακούσει µέχρι να ανέβει στο Βήµα ο Πρωθυπουργός, πριν από
λίγο, να υπάρχει κάποια τοποθέτηση η οποία να µέµφεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Και αυτό είναι στην ουσία των εξελίξεων.
Και αυτή είναι η κορυφαία µάχη που πρέπει να δώσουµε, το να
αποµονώσουµε τον ιό και να την κερδίσουµε αυτήν τη µάχη, γιατί
χωρίς αυτό δεν υπάρχει µάχη για την οικονοµία. Αν δεν φτάσουµε γρήγορα στο σηµείο να αποµονώσουµε τον ιό και να ξεκινήσει η οικονοµική δραστηριότητα, όλα τα άλλα που συζητάµε,
δεν θα έχουν ουσία. Προϋπόθεση για να φτάσουµε εκεί, είναι και
η καλή πίστη µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων. Δεν είναι αυτό το
κλίµα της αντιπαράθεσης που περιµένει και ο ελληνικός λαός.
Έχει ξεκινήσει, δυστυχώς, µια δηµόσια συζήτηση σε σχέση µε
το αν έχουµε λεφτά ή δεν έχουµε. Μας βάζετε στον πειρασµό να
σας πούµε ότι είναι προφανές ότι έχετε χρήµατα για να δώσετε
11 εκατοµµύρια σε µέσα ενηµέρωσης, τα οποία θα τα µοιράσει
µία ιδιωτική διαφηµιστική εταιρεία, ενώ υπάρχει θεσµικό πλαίσιο
για την ενίσχυση των µέσων ενηµέρωσης. Και θέλω να σας προλάβω, διότι εγώ µε τον Ανδρέα Ξανθό είχαµε υπογράψει στα
µέσα του 2018 υπουργική απόφαση που υποχρέωνε τα µηνύµατα
για την προστασία της δηµόσιας υγείας να είναι δωρεάν και µάλιστα µε πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές και παρακάµπτεται
αυτός ο νόµος. Γιατί; Μην µας πείτε για να ενισχυθεί ο Τύπος,
διότι και πλαίσιο για την ενίσχυση του Τύπου υπάρχει, αλλά δεν
πάτε µε βάση αυτό, διότι έχει κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την απασχόληση στον Τύπο, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, πάτε αδιαφανώς και δίνετε 11 εκατοµµύρια
µέσω της διαφηµιστικής και απαλλάσσετε και τα κανάλια από τα
21 εκατοµµύρια που έπρεπε να καταβάλουν για την άδεια, µε
βάση τον αντισυνταγµατικό νόµο Παππά. Μην γελάτε, κύριε
Πουλά, διότι αυτά που η παράταξή µας έχει τραβήξει για τη συγκεκριµένη διαδικασία δεν είναι και λίγα.
Δίνετε, λοιπόν, 11 εκατοµµύρια και 21 από πάνω στα µέσα ενηµέρωσης, δίνετε 30 εκατοµµύρια στα ιδιωτικά διαγνωστικά, δίνετε 11 εκατοµµύρια στη «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», γιατί έχει λέει χαµηλή
κίνηση ο δρόµος προς την Καλαµάτα, σύνολο 75 εκατοµµύρια,
µόνο από αυτά τα παραδείγµατα. Και εκεί υπάρχουν λεφτά. Και
φέρνετε και µια σειρά από διατάξεις, στις συγκεκριµένες πράξεις
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νοµοθετικού περιεχοµένου, κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, για να κάνετε απευθείας αναθέσεις. Αντιλαµβανόµαστε την
ανάγκη του επείγοντος. Σας κάναµε, όµως, µια πρόταση: Να
υπάρχει διακοµµατική επιτροπή γι’ αυτές τις αναθέσεις. Γιατί δεν
τη δέχεστε; Τι µέτρα θα λάβετε αν διαπιστώσετε ότι ένας δηµόσιος φορέας πληρώνει ένα ευρώ για ένα συγκεκριµένο προϊόν
και ένας άλλος δηµόσιος φορέας πληρώνει τρία; Χρειάζεται εδώ
να υπάρξει ένεση διαφάνειας και νοµίζω ότι η δική µας πρόταση
είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να τη σκεφτείτε και
να την υιοθετήσετε.
Ενώ λοιπόν, βρήκατε τα 75 εκατοµµύρια, για να διευκολύνετε
συµφέροντα, δεν έχουµε δει τις προσλήψεις που έπρεπε να έχουµε δει. Προχωρήσατε τις δύο χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Απ’ αυτούς έχουν αναλάβει υπηρεσία τριακόσιοι µε τετρακόσιοι. Με το που εκλεγήκατε, ακυρώσατε την προκήρυξη για χίλιους γιατρούς, την οποία επαναφέρατε τώρα. Προχωρήστε τη δική µας πολιτική για τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις,
επίσης, στην υγεία και βεβαίως, κάντε αυτό που σας είπε και ο
Πρόεδρός µας στην οµιλία του µε τα µαζικά διαγνωστικά τεστ.
Υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα µε τον τουρισµό. Ο τουρισµός µας,
δυστυχώς, θα υποστεί πιέσεις και πρέπει να επεξεργαστείτε από
τώρα ένα ειδικό πρόγραµµα, µήπως οι Έλληνες µπορέσουµε να
καλύψουµε το όποιο κενό από τη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν δηµιουργηθεί.
Δεύτερον, έρχεστε εδώ και µας λέτε -το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, το είπατε κι εσείς, κύριε Σταϊκούρα- ότι θα έχετε και το
ΕΣΠΑ, το οποίο θα χρηµατοδοτήσει την ελληνική οικονοµία. Συγγνώµη, πώς θα γίνει αυτό, όταν ακυρώνετε τους διαγωνισµούς
τον έναν µετά τον άλλο; Θα πέσουν σαν τα χρυσά φασόλια από
τον ουρανό τα λεφτά του ΕΣΠΑ; Πρέπει να υλοποιηθούν έργα
και σας καλέσαµε από την πρώτη στιγµή να εγκαταλείψετε την
αναβλητικότητα και τη µετάθεση των έργων, όπως το µετρό της
Θεσσαλονίκης, η Πατρών - Πύργου, ο Ε65, η γραµµή 4 του µετρό
της Αθήνας, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το Καστέλι. Υπήρχε έτοιµος σχεδιασµός για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα και µάλιστα
εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση που θα σήµαινε και καθαρή εισροή χρηµάτων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τίποτα, όµως. Το µόνο
που ξέρετε είναι λογιστικά, δυστυχώς, να βάζετε αυτά τα νούµερα στην επικοινωνιακή σας πολιτική, για να λέτε ότι η παρέµβαση σας πηγαίνει στα 10 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα συντοµεύσω. Θέλω να αναφερθώ και στο ζήτηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των επιστηµόνων. Έχετε χρόνο να
στρίψετε το τιµόνι. Είναι προσβλητικό αυτό που κάνετε σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν είκοσι και είκοσι πέντε χρόνια στην
ελεύθερη αγορά και έχουν καταφέρει να σταθούν να τους λέτε
«πήγαινε να κάνεις επιµόρφωση, για να πάρεις τα 600 ευρώ της
επιµόρφωσης», σαν να κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας ότι δεν ξέρουν να χρησιµοποιούν κοµπιούτερ.
Επίσης, δείτε αµέσως το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι κλεισµένος µέσα και τηρεί
αυτά που του έχουν ζητήσει να τηρήσει, να µην µετακινείται, µαθαίνει ότι είναι σε αναστολή και ξέρει ότι κινδυνεύει και το σπίτι
του. Και να είστε λίγο πιο πιεστικοί στις τράπεζες.
Έρχοµαι τώρα στον πυρήνα της οικονοµικής πολιτικής, την
οποία υπερασπιστήκατε και από αυτό το Βήµα, κύριε Σταϊκούρα.
Κάνετε τεράστιο λάθος. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εγώ, αλλά
θα πω ότι διάβασα στον κυριακάτικο Τύπο το άρθρο του κ. Σκέρτσου, ο οποίος είναι Υπουργός της Κυβέρνησης σας και ήταν
παλιά στο ΣΕΒ και βεβαίως, τη συνέντευξη του κ. Βέττα, του επιστηµονικού διευθυντή του ΙΟΒΕ. Ακριβώς η ίδια λογική. Ποια
είναι αυτή η λογική; Η λογική που υλοποιείτε: της αναβλητικότητας, του «κάτσε να δούµε πού θα πάει», το «βλέποντας και κάνοντας». Πείτε µου σας παρακαλώ πόση οικονοµική σοφία χρειαζόταν, για να καταλάβετε από τις 20 του Μάρτη µέχρι τις 30 του
Μάρτη ότι θα επηρεαστούν σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονοµίας; Δέκα ηµέρες µεσολάβησαν και έρχεστε µε την πρακτική
σας να επιβεβαιώσετε τη δική µας κριτική, που λέγαµε ότι τα
µέτρα είναι ανεπαρκή. Αν δεν ήταν ανεπαρκή τα µέτρα, δεν θα
χρειάζονταν κάθε δύο εικοσιτετράωρα να κάνετε παρεµβάσεις.
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Έχετε καταλάβει ότι µε τις επιλογές σας εκατοντάδες χιλιάδες
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα δοκιµαστούν; Η εικόνα της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας είναι ότι δύο στις τρεις επιχειρήσεις είχαν µηδενικά κέρδη ή ζηµιές το προηγούµενο έτος.
Και έρχοµαι τώρα στη µεγάλη εικόνα, για να σας πω τι; Τι λείπει από το ελληνικό σχέδιο, που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες; Ένα µεγάλο πρόγραµµα εγγυήσεων. Ανεβαίνετε σε αυτό
το Βήµα και εσείς και ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος δεν είναι εδώ,
και µας λέτε ότι θα φτιαχτεί ένα εγγυοδοτικό ταµείο 1 δισεκατοµµυρίου, 0,5% του ΑΕΠ. Συζητάτε µε τους συναδέλφους σας,
για να ξέρετε ποια είναι η κλίµακα των παρεµβάσεων;
Εκεί χρειάζεται, λοιπόν, µια πάρα πολύ σοβαρή και µεγάλη
ένεση και να εφαρµόσετε στην πράξη αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης από αυτό το Βήµα λίγο πριν. Είπε ότι δεν υπάρχει ηθικός
κίνδυνος. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Σε µια τέτοιου τύπου
κρίση, σε µιας τέτοιας κλίµακας διαταραχή για την οικονοµία
µας, όταν η οικονοµία µας συγκλονίζεται, είναι αδύνατον να εντοπίσεις τον στρατηγικό κακοπληρωτή. Άρα θα πρέπει και δια
νόµου όχι µόνο να µεγαλώσει ένα πρόγραµµα εγγυήσεων, αλλά
να υποχρεωθούν και οι τράπεζες να το κάνουν διαθέσιµο στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.
Εάν ακολουθήσουµε τη δική σας µεθοδολογία και αθροίσουµε
και τους φόρους που αναβάλλονται -το οποίο καλώς γίνεται,
επειδή είπατε ότι εµείς δεν είµαστε υπέρ-, δεν επηρεάζεται πάρα
πολύ η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση της
οποίας ο τζίρος τώρα βυθίζεται και απλώς θα υποχρεωθεί να καταβάλει τις υποχρεώσεις της τον Σεπτέµβρη, νοµίζω ότι δεν είναι
µια βοήθεια η οποία από µόνη της µπορεί να τη διασώσει.
Βεβαίως, και αυτές οι κινήσεις να γίνουν. Στη Γερµανία, όµως,
οι αναβληθέντες φόροι, η άµεση δηµοσιονοµική παρέµβαση και
η µόχλευση, οι εγγυήσεις και τα δάνεια τα οποία πηγαίνουν στην
επιχειρηµατικότητα είναι 51% του ΑΕΠ. Είναι σηµερινά αυτά τα
στοιχεία. Στη Γαλλία είναι 22,9%, στην Ιταλία είναι 21,2%, στο
Ηνωµένο Βασίλειο είναι 17,9%, στη Δανία είναι 12,2% και στις
Ηνωµένες Πολιτείες είναι 12,2%, µε διαφορετικά µείγµατα.
Και η Ελλάδα, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Γεωργιάδη; Μας είπατε 3,5% του ΑΕΠ; Αυτό µας είπατε, 3,5% του ΑΕΠ. Τι ακριβώς
να περιµένει, λοιπόν, η ελληνική επιχειρηµατικότητα αυτή τη
στιγµή; Να συνωστίζεται στην ουρά για να πάρει κάποια στήριξη
και βοήθεια, µε ποια προϋπόθεση; Να αναστείλει τις συµβάσεις
εργασίας, ενώ έπρεπε να είναι ακριβώς αντίθετη η κατεύθυνση,
δηλαδή η µη αναστολή των συµβάσεων εργασίας. Και µην µας
λέτε ότι θα πληρωθεί το δώρο Πάσχα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο διότι
τότε πολλές από τις επιχειρήσεις θα έχουν ήδη κινδυνεύσει.
Αυτό, λοιπόν, είναι το σχέδιο. Είναι ευθαρσώς διατυπωµένο.
Είναι ένα σχέδιο µε το οποίο διαφωνούµε. Θεωρούµε ότι θα
βάλει την ελληνική οικονοµία σε πάρα πολύ µεγάλη κρίση, θα της
σπάσει τη σπονδυλική στήλη στην κυριολεξία και θα κάνουµε
πάρα πολλά χρόνια για να ανακάµψουµε.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Παππά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδρέας Πουλάς, ειδικός αγορητής
του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία του κορωνοϊού
έβαλε τη χώρα µας σε µια νέα πραγµατικότητα. Οφείλουµε να
αναγνωρίσουµε τον συντονισµένο τρόπο και την ετοιµότητα µε
την οποία ενήργησε η Κυβέρνηση από την αρχή της πανδηµίας.
Αξιέπαινη είναι και η συνεισφορά της επιστηµονικής κοινότητας
και ιδιαιτέρως του κ. Τσιόδρα στην ανάσχεση και στη διαχείριση
της επιδηµίας.
Πέρα, όµως, από τα συγχαρητήρια, προέκυψαν αστοχίες, παραλείψεις, καθυστερήσεις που οφείλουµε ως Αντιπολίτευση να
τις αναδείξουµε.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η
εκτεταµένη ανίχνευση είναι εξαιρετικά σηµαντική για τον περιορισµό της διασποράς. Εµείς, όµως, ακολουθούµε διαφορετικό
δρόµο. Γιατί έχουµε προχωρήσει σε αυτήν τη σχολή επιστηµονικής σκέψης δεν το γνωρίζω. Είναι ένα ζήτηµα πολιτικής διαχείρισης του θέµατος; Η επιλογή σας να κρατηθεί τεχνητά χαµηλός
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ο αριθµός των κρουσµάτων είναι προφανής. Εµείς, όµως, πιστεύουµε ότι πετυχαίνουµε το αντίθετο αποτέλεσµα.
Η δική µας πρόταση λέει πως, εάν δεν έχουµε τεστ, θα πρέπει
να υποβάλλουµε σε τεστ ανίχνευσης τους υγειονοµικούς, τους
χρονίως πάσχοντες, τους ηλικιωµένους που φιλοξενούνται σε οίκους ευγηρίας, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους υπηρετούντες
στα Σώµατα Ασφαλείας, τους υπαλλήλους καθαριότητας και γενικά να κάνουµε όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ στον πληθυσµό.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη της αύξησης
των κέντρων ανάλυσης των δειγµάτων. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ.
Κοντοζαµάνης εξήγγειλε στην επιτροπή ότι το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας θα συµµετέχει και αυτό ως κέντρο ανάλυσης για τον
κορωνοϊό. Χαιρόµαστε γι’ αυτό. Όµως, έχετε αργήσει. Πανεπιστηµιακά εργαστήρια, δηµόσια ερευνητικά κέντρα εδώ και καιρό
έχουν προσφερθεί µε τις υποδοµές που έχουν να µπουν στο πρόγραµµα ανάλυσης του ιού κι εσείς δεν έχετε ανταποκριθεί ακόµα.
Ταυτόχρονα, παρατηρείται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να
κάνουν δειγµατοληψίες µε κόστος από 180 µέχρι 300 και 350
ευρώ, από ό,τι άκουσα, και να δρουν σαν µεσίτες. Παίρνουν τα
δείγµατα και τα στέλνουν στο ΠΑΣΤΕΡ και στο ΕΚΠΑ για να γίνει
η ανάλυση. Αυτά είναι φαινόµενα κερδοσκοπίας τα οποία πρέπει
να τα δείτε, να γίνει ένας έλεγχος και, αν είναι δυνατόν, να επιβληθεί και κάποιο πρόστιµο.
Από την άλλη µεριά βλέπουµε ότι δίνετε 30 εκατοµµύρια για
τα διαγνωστικά κέντρα. Για εµάς είναι σοβαρή πρόταση να γίνει
διατίµηση και να χρεώνεται από τον ΕΟΠΥΥ για να ξεµπερδεύουµε µε αυτό το θέµα, ώστε να ξέρουµε τι δίνουµε και τι πληρώνουµε και όχι να δίνουµε τα χρήµατα στα διαγνωστικά κέντρα
χωρίς έλεγχο.
Από την αρχή, λοιπόν, της κοινοβουλευτικής περιόδου σάς είχαµε τονίσει την ανάγκη να προστατέψετε όσο το δυνατόν το
ΕΣΥ, να κάνετε προσλήψεις, να χρηµατοδοτήσετε τον εκσυγχρονισµό του και την αναβάθµισή του. Το ΕΣΥ πραγµατικά σηκώνει
το βάρος της πανδηµίας. Οι υγειονοµικοί είναι αυτοί που δίνουν
καθηµερινά τη µάχη και ήδη το 11% αυτών νοσεί, µε κίνδυνο να
κλείσουν κλινικές και να αδυνατεί να ανταποκριθεί το σύστηµα.
Σήµερα, όµως, τι γίνεται; Με το πιστόλι στον κρόταφο προσπαθείτε να µπαλώσετε κενές οργανικές θέσεις µε προσλήψεις επικουρικών, µε παρατάσεις συµβασιούχων για τέσσερις µήνες, µε
τον διαγωνισµό που µας είπατε ότι προκηρύξατε για τους εννιακόσιους πενήντα γιατρούς επιµελητές Β’ που είναι τώρα σε θέση
να διοριστούν και ο οποίος προχωρά µε αργά βήµατα.
Επιτρέψτε µου, κύριοι Υπουργοί, να σας πω πως το ΕΣΥ δεν
ήταν έτοιµο να αντιµετωπίσει τον COVID-19. Ευτυχώς, όµως, µας
βοήθησε η γρήγορη λήψη των µέτρων. Εδώ θέλει και τη µεγάλη
προσοχή. Για να µη χαθεί αυτό το πλεονέκτηµα, πρέπει να δούµε
πραγµατικά την ενίσχυση του ΕΣΥ, έστω και αυτή την ύστατη
στιγµή.
Δεν αρκεί, λοιπόν, να δίνουµε χειροκροτήµατα για τη φιλοτιµία, για την αφοσίωση, για την αξιοσύνη των υγειονοµικών του
ΕΣΥ. Για να µην ξεχαστούν οι υποχρεώσεις, εµείς προτείνουµε
εδώ και τώρα να µετατραπούν οι συµβάσεις των επικουρικών σε
αορίστου χρόνου µε βάση αυτό που προβλέπει η νοµοθεσία και
να ενταχθούν στο υγειονοµικό προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και του
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας.
Αυτοί οι δύο τοµείς, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, οι υγειονοµικοί, και το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας, θα πρέπει να
ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το έχουµε καταθέσει τρεις
φορές µέχρι σήµερα. Δεν έχει γίνει, όµως, αποδεκτή αυτή η πρότασή µας. Αυτή είναι η πραγµατική έµπρακτη αναγνώριση για την
προσφορά αυτών των ανθρώπων στη δηµόσια υγεία.
Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα που µας απασχολεί είναι το ζήτηµα
των κλινών ΜΕΘ. Εµείς από τον Σεπτέµβριο του 2019 ζητούσαµε
την πρόσληψη προσωπικού για να ανοίξουν οι εκατόν πενήντα
κλίνες ΜΕΘ. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας που έστω και
µέσω πανδηµίας έχετε ανοίξει τις εβδοµήντα πέντε.
Από τις 20 Ιανουαρίου µε ερώτηση που σας είχα καταθέσει
εγώ µαζί µε τον κ. Κεγκέρογλου -και θα την καταθέσω στα Πρακτικά- σας είχαµε τονίσει την αναγκαιότητα λήψης άµεσων µέ-
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τρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Πουλάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η καθυστερηµένη, λοιπόν, αντίδρασή σας για τη µίσθωση κλινών ΜΕΘ από ιδιώτες, σας κατέστησαν εύκολο θύµα των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, που ήδη από τον Σεπτέµβριο
του 2019 καθυστερούσαν µε σκληρή διαπραγµάτευση τη σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ για τις κλίνες ΜΕΘ. Τώρα, υπό την πίεση ότι
µια πιθανή έξαρση του κορωνοϊού θα προκαλέσει ανεξέλεγκτη
ζήτηση σε κλίνες ΜΕΘ, πέτυχαν διπλάσια τιµή αποζηµίωσης, από
τα 800 στα 1.600 ευρώ.
Η επίκλησή σας περί µισθολογικού κόστους δεν πείθει βέβαια.
Αξιοσηµείωτο είναι και το δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»,
που λέει ότι, µε βάση µελέτες που έχουν γίνει στα ελληνικά πανεπιστήµια στις ελληνικές ΜΕΘ, η κατώτερη τιµή είναι από 880
µέχρι 460 ευρώ. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Πουλάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δυσµενής, λοιπόν, αυτή συγκυρία δεν πρέπει να αποτελέσει
«λευκή επιταγή» για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις ιδιωτικές
κλινικές και, µάλιστα, την ώρα που αρνούνται να νοσηλεύσουν
περιστατικά µε κορωνοϊό, αφήνοντας το αποκλειστικό βάρος στο
ΕΣΥ.
Βέβαια, άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε ότι το κόστος
είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Πιστεύω ότι τα νούµερα αυτά που
του έδωσαν είναι λάθος. Πιστεύω ότι ανήκουν µάλλον σε άλλη
εποχή, ίσως στην εποχή 2004 - 2009, που είχαν εκτοξευτεί όλα
πάρα πολύ. Από εκεί να τα έχουν πάρει τα νούµερα και να µιλάµε
για 2.000 ευρώ ηµερήσιο κόστος;
Η µάχη, λοιπόν, δίνεται στις ΜΕΘ. Και εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν, έχουµε ήδη
προχωρήσει -η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα- στον εξοπλισµό
πέντε κλινών ΜΕΘ και παράλληλα περιµένουµε να αναλάβει ο
Πρόεδρος της Βουλής τις όποιες πρωτοβουλίες και να συµµετέχουµε και εµείς.
Εµείς θέλουµε να µην µπούµε σε διαδικασίες πλειστηριασµού,
πλειοδοσίας. Θέλουµε πραγµατικά να στηρίξουµε έµπρακτα και
διαχρονικά, όπως το κάνουµε τόσα χρόνια, το ΕΣΥ.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι αυτό το ζήτηµα µε τις δωρεές.
Πράγµατι, επιχειρηµατίες, εφοπλιστές και µεγάλες εταιρείες,
αλλά και ιδιώτες έχουν ανταποκριθεί στο να καλυφθούν οι ελλείψεις του ΕΣΥ σε υγειονοµικό υλικό -αναπνευστήρες και µηχανήµατα τεχνολογίας- και τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Φαίνεται πως άπαντες έχουν αντιληφθεί ότι η θωράκιση του ΕΣΥ
είναι εθνικό ζήτηµα. Τα ποσά των δωρεών που ακούγονται είναι
πολύ µεγάλα.
Εµείς προτείναµε η διαχείριση των χρηµάτων αυτών να γίνεται
µε έλεγχο µέσω της Βουλής. Η Κυβέρνηση προκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής αναγνωρισµένου κύρους. Μην γίνουµε όπως
έγινε το «Ταµείο Μολυβιάτη», τότε µε τις πυρκαγιές στην Ηλεία.
Είµαστε δύσπιστοι σε αυτό το µοντέλο. Θέλουµε για λόγους
αξιοπιστίας όλο αυτό να περάσει µέσα από τη Βουλή.
Όσον αφορά το θέµα της επαγρύπνησης, της ιχνηλάτησης
των κρουσµάτων, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις.
Δεν θα µπούµε στη λογική να τις επαναλάβουµε. Απλά, θέλουµε
να επισηµάνουµε εδώ ότι µε τις προτάσεις τις δικές µας, µέσω
αυτών που σας έχουµε καταθέσει όλο αυτό το διάστηµα, θα µπορούσαµε να είχαµε αποφύγει αυτή τη δαπάνη των 10,8 εκατοµµυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την πρόσκληση
ενδιαφέροντος -που έληξε στις 31 Μαρτίου- για τις πεντακόσιες
κινητές µονάδες.
Τέλος, όσον αφορά τα ενηµερωτικά µηνύµατα και τα 11 εκατοµµύρια ευρώ που δίνετε γι’ αυτά, να πω ότι έχει προκαλέσει
την κοινωνία. Να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας. Πιστεύουµε ότι
η ενηµέρωση για τα θέµατα δηµόσιας υγείας πρέπει να γίνεται
δωρεάν και χωρίς επιβάρυνση του κράτους.
Περνάω στα οικονοµικά θέµατα. Όσον αφορά το µεγάλο θέµα
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που έχει προκύψει µε τον τουρισµό, χρειαζόµαστε σχέδιο. Χρειαζόµαστε σχέδιο για την επόµενη µέρα. Ο τουρισµός είναι η
βαριά βιοµηχανία της χώρας µας. Θα λείψουν πάρα πολλά χρήµατα από τον προϋπολογισµό, που τα είχαµε όλα αυτά τα χρόνια.
Πρέπει να δούµε το θέµα σοβαρά, να σταθούµε πάνω σε αυτό
και να βοηθηθούν απαραιτήτως οι εργαζόµενοι, γιατί αυτοί τελικά είναι που θα γευτούν και την «πίκρα» των µέτρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ένα παρόµοιο θέµα είναι το θέµα των αγροτών. Προηγουµένως αναφέρθηκα στο ότι δίνετε την εντύπωση ότι ευνοείτε τα
σουπερµάρκετ και τους επαγγελµατίες µε το να κάνετε µία επιλεκτική διακίνηση προϊόντων και να λέτε σε κάποιους παραγωγούς, των οποίων τα προϊόντα αυτήν τη στιγµή είναι για να
πουληθούν, ότι θα πρέπει να τα δίνουν στον έµπορο και ότι ο έµπορος έχει το δικαίωµα να πηγαίνει στη λαϊκή να τα πουλάει.
Αυτός δεν έχει το δικαίωµα, γιατί υπάρχει απαγόρευση. Στην Αργολίδα, τη Βοιωτία και την Κορινθία οι αγρότες έχουν πραγµατικά ξεσηκωθεί. Σας το λέω για να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν
σας.
Όσον αφορά τους επιστήµονες, αυτόν τον εµπαιγµό µε τα
κουπόνια κατάρτισης δεν µπορώ να τον καταλάβω.
Είναι προφανές ότι τα µέτρα που έχετε εξαγγείλει είναι συγκρατηµένα σε σχέση µε άλλα κράτη, είναι απόλυτα ανεπαρκή για
να στηρίξουν την ήδη εξαντληµένη παραγωγική βάση της χώρας
και να αντιµετωπίσουν την ανεργία που αναµένεται να εκτοξευτεί
λόγω του κορωνοϊού.
Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τον µηχανισµό
του QE και την εξέλιξη της φετινής χρονιάς, µε την επίτευξη πλεονάσµατος, να πάρει γενναία µέτρα για να µην κλείσουν οι επιχειρήσεις, να µην στενάξουν οι αυτοαπασχολούµενοι και να
στηριχτούν οι εργαζόµενοι.
Επίσης, οι τράπεζες δεν πρέπει να µείνουν αµέτοχες σε αυτή
την κατάσταση. Οφείλουν να λάβουν µέτρα για την αναστολή
των δανειακών υποχρεώσεων των πολιτών, που έχουν κλείσει
αναγκαστικά τις επιχειρήσεις τους, και να ρίξουν χρήµατα στην
αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
µιλάτε ήδη δώδεκα λεπτά. Μίλησαν και οι Αρχηγοί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικό να προστατευτεί η πρώτη κατοικία µε την παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών, για να αποφύγουµε τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Η πανδηµία του κορωνοϊού έχει παγκόσµιες προεκτάσεις. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σταθεί στο ύψος της. Εµείς περιµένουµε να εκπονηθεί ένα νέο σχέδιο για τη στήριξη των οικονοµιών των κρατών-µελών τους.
Στηρίζουµε ανεπιφύλακτα, λοιπόν, την προοπτική έκδοσης ευρωοµολόγου και ελπίζουµε ο Πρωθυπουργός να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκησή του.
Από την κρίσιµη αυτή στιγµή επιδιώκουµε όλοι οι Έλληνες να
βγούµε αλώβητοι και ενωµένοι.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής µε τις προτάσεις µας και µε τον πατριωτισµό µας είµαστε παρόντες σε αυτή την κρίσιµη περίσταση,
την ώρα -θυµίζω- που ούτε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά ούτε και ο
ΣΥΡΙΖΑ µας στήριξαν όταν στις αρχές της δεκαετίας αντιµετωπίζαµε τη λαίλαπα των µνηµονίων.
Εµείς σήµερα µε υπευθυνότητα σας ενθαρρύνουµε να κάνετε
αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, την ενίσχυση της δηµόσιας υγείας, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, για τη
στήριξη της κοινωνίας. Ελπίζω να εισακουστούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως µέσω των µέτρων επιµερίζει το
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βάρος από τις συνέπειες της πανδηµίας στηρίζοντας επιχειρήσεις και εργαζόµενους.
Για το ΚΚΕ όχι µόνο τα µέτρα για την υγεία του λαού, αλλά και
συνολικά τα κυβερνητικά µέτρα είναι εντελώς ανεπαρκή και µάλιστα πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση και έρχονται για να
µείνουν, σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού µας.
Οι εργαζόµενοι έχουν πλούσια πείρα από τα πρόσφατα χρόνια
της οικονοµικής κρίσης, απ’ όλα τα δήθεν έκτακτα αντεργατικά
µέτρα που θεσπίστηκαν διαδοχικά από τις κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ., τα οποία παρέµειναν σε πλήρη
ισχύ και στη φάση της ανάκαµψης. Οι ανατροπές στους µισθούς,
τις συµβάσεις, οι απολύσεις, η απογείωση της ευελιξίας γίνονται
σήµερα η αφετηρία για να εξαπολυθεί η νέα επίθεση.
Έτσι, το τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο ενισχύεται παραπέρα, έτοιµο να µπει σε εφαρµογή την επόµενη µέρα της πανδηµίας. Ήδη τα αστικά επιτελεία µιλούν ανοιχτά για ύφεση, για
ακόµα µεγαλύτερη ανεργία και µείωση του εργατικού - λαϊκού
εισοδήµατος.
Μάλιστα, αποτελεί σκέτη πρόκληση η προπαγάνδα µε την
οποία επενδύει η Κυβέρνηση τα αλλεπάλληλα αντεργατικά µέτρα
που θεσπίζει µε «fast track» διαδικασίες για τη στήριξη του κεφαλαίου, βαφτίζοντάς τα «δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας» και τον
Υπουργό Εργασίας να µιλάει για πρωτοφανή προστασία της κοινωνίας και των εργαζοµένων.
Μάλιστα, το «δούλεµα» από τον Υπουργό, από την Κυβέρνηση
απογειώνεται όχι µόνο µε την οµολογία ενοχής, αφού άφησε επί
είκοσι ηµέρες την εργοδοσία να οργιάζει, µε δεκάδες χιλιάδες
απολύσεις, δυσµενείς αλλαγές εργασιακών σχέσεων, για τις
οποίες δεν λέτε κουβέντα, όχι µόνο γιατί δεν ακυρώσατε αυτές
τις εκατόν δέκα χιλιάδες απολύσεις έως τις 20 Μαρτίου, αλλά
διότι και σήµερα δίνετε το «πράσινο φως» στην εργοδοσία να συνεχίζει κανονικότατα τις απολύσεις, αξιοποιώντας όλα τα αντεργατικά εργαλεία, για να µην θεωρούνται τέτοιες, για παράδειγµα,
µε τη µη ανανέωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζοµένων στα αεροδρόµια.
Παράλληλα, αποτελεί πρόκληση, θράσος και εµπαιγµό απέναντι στους εργαζόµενους ο ισχυρισµός ότι δεν υπάρχει πουθενά µισθολογική µείωση, όταν ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε
πριν από λίγες µέρες ότι µε τη νέα ρύθµιση για την εκ περιτροπής εργασία η Κυβέρνηση δίνει στην εργοδοσία ένα ακόµα εργαλείο ευελιξίας, να χρησιµοποιήσουν, δηλαδή, το προσωπικό
τους κατά 50% µε µισές αποδοχές, για να ζήσουν, όπως είπε, οι
επιχειρήσεις, βαφτίζοντας τις απολύσεις µε τον ορισµό της
«ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων». Πρόκειται για ένα
άθλιο αντεργατικό όπλο, που βρίσκεται στη φαρέτρα της εργοδοσίας από το 1990, µε τις «ευλογίες» όλων των κυβερνήσεων
από τότε έως σήµερα και που έρχεται φυσικά να ενισχύσει µε
δυνατότητα µονοµερούς επιβολής η σηµερινή Κυβέρνηση.
Αυτό το µέτρο συνοδεύεται, όπως ανέφερε προκλητικά ο κ.
Βρούτσης, µε ένα «καλάθι» ευεργετικών διατάξεων, αναστολών
φόρων και εισφορών για την εργοδοσία. Έτσι, για την Κυβέρνηση, οι πάνω από εκατόν δέκα χιλιάδες απολύσεις τον Μάρτη
αποτελούν «περασµένα - ξεχασµένα», ενώ την ίδια ώρα όχι µόνο
δεν απαγορεύει όλες τις απολύσεις, αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας δεν αφορούν τις λεγόµενες «οικειοθελείς αποχωρήσεις», όπως βαφτίζονται χιλιάδες
αναγκαστικές παραιτήσεις ή λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
Το αντεργατικό µενού των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων συνεχίζεται µε τη
δυνατότητα µεταφοράς εργαζοµένων από τη µία επιχείρηση του
οµίλου στην άλλη, χωρίς διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και χωρίς ενοχλητικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγµα οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις στον ΟΤΕ, στην
Τράπεζα Πειραιώς κ.λπ..
Άλλο παράδειγµα είναι η τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που δίνει τη δυνατότητα σε µία επιχείρηση να µπορεί
ταυτόχρονα να επιβάλλει µονοµερώς εκ περιτροπής εργασία σε
µέρος του προσωπικού, να αναστέλλει τις συµβάσεις εργασίας
σε ένα άλλο µέρος, να συνδυάζει αυτό το µέτρο και τηλεεργασία
στον ίδιο εργαζόµενο, ενώ µπορεί να επιβάλλει σε άλλους εργα-
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ζοµένους υπερωριακή απασχόληση, φτάνοντας έως και τις δώδεκα ώρες εργασίας ηµερησίως.
Όλα αυτά τα µέτρα συνοδεύονται µε το επαναλαµβανόµενο
παραµύθι του «όλοι µαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι, δίνουµε τη µάχη κατά της πρωτοφανούς κρίσης αυτής της περιόδου». Στόχος είναι ο αποπροσανατολισµός, να συσκοτιστεί το
γεγονός πως τα µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση στηρίζουν τις
µεγάλες επιχειρήσεις, την ενίσχυσή τους στην προσπάθειά τους
να περιορίσουν τις απώλειες σε τζίρους και κέρδη, φορτώνοντας
όµως ξανά τα σπασµένα στους εργαζόµενους.
Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν και τα πρώτα µέτρα
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητούµε. Έτσι,
για παράδειγµα, το µέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του
εργοδότη να καταχωρίζει άµεσα στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε
τροποποίηση του ωραρίου των εργαζοµένων, µαζί µε τη δυνατότητα του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή εργασίας εξ αποστάσεως, είναι πράσινο φως για να γίνουν στους χώρους δουλειάς
όργια αυθαιρεσίας στα ωράρια, στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι
και δεν θα ανακοινώνονται πουθενά οι µεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και δεν θα ελέγχονται, σε συνθήκες που η κάθε είδους ευελιξία της εργασίας θα οργιάζει και µε επίσηµο, κυβερνητικό καπέλο.
Επίσης, έχουµε το µέτρο που αφορά τους εργαζόµενους γονείς µετά το κλείσιµο των εκπαιδευτικών βαθµίδων που δίνει σινιάλο στους εργοδότες να επιτεθούν στο δικαίωµα της κανονικής
άδειας. Αντί να υποχρεωθούν οι εργοδότες σε πρόσθετες µέρες
αδειών µε πλήρεις παροχές και ασφάλιση, οδηγεί στην εξάντληση της κανονικής άδειας των εργαζοµένων, δικαίωµα που σηµειωτέον αµφισβητείται και που έµεινε όρθιο στην περίοδο της
κρίσης.
Η Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν ανακοινώνει κυρώσεις, πρόστιµα
και ποινές στους εργοδότες που καταπατούν εργασιακές σχέσεις και ωράρια, αλλά αντίθετα αναστέλλει τους ελέγχους, αφού
τα µέτρα που προτείνει είναι ευχολόγια. Συγχρόνως, την ίδια περίοδο που οι εργαζόµενοι παίρνουν µέρος της άδειάς τους για
τις επιχειρήσεις, προβλέπεται αναστολή πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών. Από τη µία δηλαδή απαλλάσσεται και ανακουφίζεται ο εργοδότης και από την άλλη ο εργαζόµενος πληρώνει
µε την άδειά του, δηλαδή από τον µισθό του, αφού η κανονική
άδεια και κάθε άδεια αποτελούν µέρος της ασφαλιστικής προστασίας.
Στο όνοµα των έκτακτων αναγκών της περιόδου σε µια σειρά
κλάδων δίνεται το δικαίωµα στις επιχειρήσεις να απασχολούν
τους εργαζοµένους τις Κυριακές και τις αργίες, εντατικοποιώντας την εργασία τους, φτάνοντάς τους στα όρια εξουθένωσης
και πέρα από αυτά, χωρίς να υποχρεώνει όµως την εργοδοσία
να µετατρέψει, άµεσα αν θέλετε, τις όποιες συµβάσεις µερικής
απασχόλησης σε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Επίσης, δεν µπορούµε να αποδεχθούµε ως τρόπο αποφάσεων
των οργάνων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την
διά περιφοράς συνεδρίαση για θέµατα που δεν άπτονται αποκλειστικά της αντιµετώπισης της πανδηµίας, της δηµόσιας υγείας και της προσαρµογής των λειτουργιών των δήµων σε
µέτρα αντιµετώπισης.
Μια σειρά από δηµοτικές περιφερειακές αρχές δράττονται της
ευκαιρίας για να περάσουν αποφάσεις και σοβαρά ζητήµατα,
που δεν είναι επείγοντος χαρακτήρα, πόσω µάλλον όταν υπάρχει
η ρύθµιση ότι οι αποφάσεις εφαρµόζονται αµέσως και κατά παρέκκλιση, που δίνει τη δυνατότητα αµφισβήτησης της νοµιµότητάς τους.
Επιπλέον, θεωρούµε, για παράδειγµα, αυθαιρεσία την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπορεύεται µέσω του
άρθρου 10 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από τις 11
Μαρτίου, περί µεταφοράς υπαλλήλων, που στην ουσία επιτάσσει
τις συµβασιούχους, εν προκειµένω, καθαρίστριες των σχολείων,
οι οποίες δουλεύουν και πληρώνονται µε βάση την εργολαβία
της αίθουσας, µπαίνουν στα σχολεία απόγευµα, ενώ πολλές συµπληρώνουν το ισχνό εισόδηµά τους, που ξεκινά από 150 έως 350
ευρώ, µε πρωινή απασχόληση.
Τι κάνετε; Καλούν οι δηµοτικές αρχές -και κατ’ επέκταση το
Υπουργείο Εσωτερικών- τις καθαρίστριες να δουλέψουν πρωί και
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οκτάωρο σε υπηρεσίες καθαριότητας των δήµων, δηλώνοντας
την καθ’ όλα βλαπτική µεταβολή της σύµβασής τους, την ανατροπή κάθε εργασιακού δικαιώµατος και στην ουσία εκβιάζοντας
τους εργαζόµενους. Εµείς ζητούµε να αποσυρθεί η ερµηνεία
αυτή. Είναι απαράδεκτη ηθικά και καθ’ όλα παράνοµη, µε βάση
τουλάχιστον το υφιστάµενο ακόµα Εργασιακό Δίκαιο, εκτός και
αν το Υπουργείο Εσωτερικών επιτάσσει τις συγκεκριµένες εργαζόµενες.
Άλλο παράδειγµα: Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
επιβάλλουν µονοµερώς την τηλεεργασία, ένα µέτρο που σχεδιάζεται χρόνια, εξαφανίζει τα όρια ανάµεσα στον εργάσιµο και µη
εργάσιµο χρόνο και καθιστά τους εργαζόµενους εύκαιρους για
την εργοδοσία κάθε ώρα και κάθε µέρα, ένα µέτρο που έχει την
πλήρη στήριξη του εργατοπατερισµού, καθώς το συµπεριέλαβε
στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 2006, στο
πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Και βέβαια είναι µακρύς ο κατάλογος των αντεργατικών µέτρων και αντίστοιχα της αναίρεσης δικαιωµάτων -όσων απέµειναν πλέον- των εργαζοµένων το επόµενο διάστηµα.
Να γιατί, λοιπόν, οι εργαζόµενοι είναι ανάγκη, αξιοποιώντας
όλους τους τρόπους, να διεκδικήσουν να µην πληρώσουν οι ίδιοι
πάλι το µάρµαρο, να κηρυχτούν άκυρες οι απολύσεις και οι βλαπτικές µεταβολές που επιβλήθηκαν όλο τον Μάρτιο, να καταβληθεί κανονικά στην ώρα του το δώρο του Πάσχα, να υπάρξουν
αναστολές πληρωµής οφειλών εργαζοµένων προς το δηµόσιο,
τράπεζες, ΔΕΚΟ, αναστολή σε πλειστηριασµούς και κατασχέσεις
είτε σε διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, να καταργηθεί
η ΠΝΠ για τη µείωση έως και 50% του µισθού, να καταργηθεί
οποιοδήποτε µέτρο κατά της συνδικαλιστικής δράσης.
Τα µέτρα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή απέναντι στο µέγεθος των οικονοµικών συνεπειών που αντιµετωπίζουν χιλιάδες
αυτοαπασχολούµενοι και αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες,
είτε γιατί οι ίδιοι έχουν κλείσει τις µικροεπιχειρήσεις τους λόγω
των έκτακτων µέτρων είτε λόγω της δραµατικής µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας που αγκαλιάζει όλους τους κλάδους.
Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουµε καταθέσει -και στην επιτροπή
αναφερθήκαµε σχετικά- µια σειρά από µέτρα και για τους αυτοαπασχολούµενους και για τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες.
Θεωρούµε επίσης πως η Κυβέρνηση, πέρα από το αναγκαίο
µέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, είναι έκθετη
όσον αφορά τον σχεδιασµό για τη στήριξη του µαθητικού δυναµικού. Δεν προβλέπει µέτρα και πόρους για όσους µαθητές
έχουν οικογένειες που πλήττονται από τις κοινωνικές, οικονοµικές, ψυχολογικές συνέπειες της πανδηµίας, ενώ ακόµη δεν έχει
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της συνέχισης του προγράµµατος
σίτισης που γινόταν στα σχολεία. Παράλληλα, ενώ αναγνωρίζει
πως χιλιάδες εκπαιδευτικοί και µαθητές γράφτηκαν στις εικονικές τάξεις για την εκπαίδευση από απόσταση, δεν παίρνει µέτρα
για τη στήριξη αυτής της διαδικασίας µε όρους όσο το δυνατόν
ισοτιµίας για όλους τους µαθητές. Επιπλέον, δεν ρυθµίζει τίποτε
σχετικά µε την εκπαιδευτική τηλεόραση.
Και αν κάτι αναδεικνύεται σε αυτές τις δραµατικές και δύσκολες συνθήκες για τον λαό µας, είναι η αξία ενός δηµόσιου και
δωρεάν συστήµατος υγείας, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισµένου, ικανού να προστατεύει τη λαϊκή υγεία, τόσο στις πάγιες όσο
και στις έκτακτες περιπτώσεις.
Αυτό που µετριέται σήµερα δεν είναι απλώς η ευθύνη του καθενός, αλλά η ικανότητα και η ετοιµότητα του κράτους, της κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης του συστήµατος συνολικά
να αντιµετωπίσει µια τέτοια κατάσταση, βεβαίως µε κύριο κριτήριο την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Και αυτό δεν συµβαίνει, αφού στη µάχη ενάντια στον «αόρατο», όπως λέγεται, εχθρό
στα δηµόσια νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας εν γένει χρειάζεται µόνιµο προσωπικό, χρειάζονται «όπλα», αναπνευστήρες, µέτρα προστασίας, κλίνες ΜΕΘ
αλλά και κλίνες σε κλινικές, χρειάζονται αυτό που λέµε τα «ατοµικά µέτρα προστασίας» για το υγειονοµικό προσωπικό, αλλά και
για τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις, σε ιδρύµατα και
αλλού.
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Βέβαια, η Κυβέρνηση µπορεί κάθε τόσο να παινεύει τους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία, τους πρωταγωνιστές στη µάχη
κατά του κορωνοϊού, µοιράζοντας όµορφα λόγια και χειροκροτήµατα για το έργο που επιτελούν, εξαγγέλλοντας και ένα έκτακτο επίδοµα, όµως δεν µπορούν να θεωρηθούν περασµένα - ξεχασµένα οι µειώσεις των µισθών και επιδοµάτων, η στέρηση δικαιωµάτων, οι απειλές πριν από µερικά χρόνια για απολύσεις ή
το κλείσιµο νοσοκοµείων και τµηµάτων, η εντατικοποίηση της εργασίας των υγειονοµικών.
Οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία είναι πρωταγωνιστές, διότι δίνουν µε αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη µάχη για την υγεία και
τη ζωή του λαού µε ελάχιστα έως καθόλου µέσα, σ’ ένα ξεχαρβαλωµένο σύστηµα υγείας από υποδοµές και προσωπικό. Είναι
πρωταγωνιστές, γιατί αυτές τις δύσκολες ώρες αρνούνται κάτω
από τις µάσκες τους να πνίξουν τη φωνή τους, αναδεικνύοντας
τα προβλήµατα και διεκδικώντας λύσεις, όχι µόνο για τα έκτακτα
ζητήµατα που προκαλεί η επιδηµία, αλλά µόνιµες και ουσιαστικές
λύσεις για την πραγµατική προστασία της ζωής του λαού.
Απέναντι σ’ αυτήν την πραγµατικότητα, παράλληλα µε τη συνειδητή προσπάθεια να προστατεύσουν τον εαυτό τους και όλη
την κοινωνία από την επιδηµία και να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη
σε όσους αντιµετωπίζουν πιο οξυµένα τις επιπτώσεις της, οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν πρέπει να χαριστούν στην
Κυβέρνηση και στην αντιλαϊκή πολιτική της, να παραγράψουν τις
ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τη σηµερινή κατάσταση
στην υγεία και τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας, όπου ως φάρµακο για τον κορωνοϊό παρουσιάζεται το φαρµάκι της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που µας οδήγησε ως εδώ. Ο µόνος δρόµος
είναι να σηκώσει ο λαός ψηλά τη σηµαία των διεκδικήσεων, να
παλέψει για άµεσα µέτρα προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, της ζωής του, να µην πληρώσει δηλαδή ξανά το µάρµαρο
για ακόµα µία φορά.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε τα µέτρα της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις συγκεκριµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ανεπαρκή τόσο για τη στήριξη των εργαζοµένων, των
αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών κ.λπ.. Δεύτερον, θεωρούµε
ότι αφήνουν ανυπεράσπιστο τον λαό και τρίτον, ότι έρχονται να
σαρώσουν όποιο εργασιακό δικαίωµα έχει µείνει όρθιο από την
πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα προηγούµενα χρόνια στο
όνοµα των έκτακτων αναγκών. Γι’ αυτό, όπως δηλώσαµε και καταθέσαµε και στην επιτροπή, καταψηφίζουµε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ψηφίζουµε «παρών» στο πρώτο άρθρο,
στην πρώτη δηλαδή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και κατά
στις άλλες δύο. Φυσικά, υπάρχουν άρθρα, που εάν είχαµε τη δυνατότητα να ψηφίζουµε ξεχωριστά κατ’ άρθρον, θα ψηφίζαµε,
όπως για παράδειγµα του Υπουργείου Υγείας, Παιδείας και πάει
λέγοντας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν κατάλαβα καλά ο Υπουργός Οικονοµικών είπε πως το µαξιλάρι είναι µόλις 15,7 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα ταµειακά διαθέσιµα των οργανισµών του δηµοσίου είναι 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Σωστά; Επίσης, είπε πως τα δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά
τους δικούς του υπολογισµούς, είναι 3,5% του ΑΕΠ και όχι 3%
που είπε ο Πρωθυπουργός, εάν δεν κάνω λάθος. Τέλος, θεωρώ
πως δεν είναι σωστό να χρησιµοποιούνται επιλεκτικά οι στατιστικές, δηλαδή άλλοτε τρίµηνα και άλλοτε εξάµηνα, κατά το δοκούν.
Ο ρυθµός ανάπτυξης στο τέταρτο τρίµηνο του 2019 σίγουρα
µειώθηκε στο 1%, σύµφωνα µε τα στατιστικά, χωρίς τα προβλήµατα του Brexit και της «THOMAS COOK», αλλά και της σηµερινής πανδηµίας, οπότε λογικά πρέπει να ανησυχούµε ειδικά από
τις παρούσες συνθήκες. Η σηµερινή κρίση φαίνεται ότι µπορεί
να εξελιχθεί όπως η κρίση του 2008 και του 2001 µαζί, ενώ θυµίζω ότι στην κρίση του 2008, λίγο αργότερα δηλαδή, το έλλειµµά µας ήταν περίπου 10% του ΑΕΠ, χωρίς τις αλχηµείες της
ΕΛΣΤΑΤ, άρα σηµαίνει ότι µπορεί να είναι πολύ περισσότερο και
το χρέος να υπερβεί το 200% του ΑΕΠ. Από εκεί και µετά, η χώρα
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µας θα βρεθεί σε µία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και οφείλουµε να το γνωρίζουµε από τώρα.
Στην Επιτροπή Οικονοµικών, που προηγήθηκε, αναφερθήκαµε
σε όλα σχεδόν τα άρθρα της ΠΝΠ µε παρατηρήσεις και µε ερωτήσεις, στις οποίες δυστυχώς δεν απάντησε κανένας από τους
αρµόδιους Υπουργούς, δίνοντάς µας την εντύπωση πως και αυτή
η επιτροπή ήταν προσχηµατική, όπως συµβαίνει µε όλες, εκτός
ορισµένων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγµα αυτή που εξετάσαµε τα σήµατα.
Φαίνεται, λοιπόν, πως η Κυβέρνηση πιστεύει ότι γνωρίζει τα
πάντα πολύ καλύτερα, οπότε είναι άχρηστη η συµβολή των
άλλων κοµµάτων, γεγονός που φοβόµαστε πως θα οδηγήσει την
Ελλάδα σε µία ακόµη τραγωδία, αφού πρόκειται για το ίδιο
κόµµα που υπερχρέωσε έως το 2009 την Ελλάδα και στη συνέχεια τη χρεοκόπησε το 2012, διασώζοντας όπως γνωρίζουµε τις
γερµανικές και τις γαλλικές τράπεζες, αντί την πατρίδα µας.
Θέλουµε, λοιπόν, να υπάρξει συναίνεση όλων των κοµµάτων
υπό τις παρούσες συνθήκες και πρέπει να υπάρξει συναίνεση.
Αλήθεια, όµως, πώς θα επιτευχθεί µε αυτές τις προϋποθέσεις;
Μεταξύ άλλων, αναφερθήκαµε στα δηµοσιονοµικά µέτρα που
ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, ύψους 7,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή
3,9% του ΑΕΠ, κατά τους δικούς µας υπολογισµούς, που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά µαζί µε άλλα αργότερα, χωρίς καµµία
σχεδόν στήριξη της εγχώριας παραγωγής και στα ταµειακά που
πλησιάζουν τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ρωτήσαµε πού θα βρει
τόσα χρήµατα, εκτός εάν πιστεύει και αυτή στο γνωστό «λεφτά
υπάρχουν» του κ. Παπανδρέου, που µας οδήγησε στον γκρεµό.
Απάντηση δεν πήραµε καµµία στην επιτροπή.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, πάντως, εκτίµησε το κόστος στα 6
δισεκατοµµύρια ευρώ ταµειακά για τον Μάρτιο σε άρθρο εφηµερίδας, το οποίο θα καταθέσω επίσης στα Πρακτικά, και στα
6,8 δισεκατοµµύρια για τον Απρίλιο.
Διαπιστώσαµε, πάντως, στην ΠΝΠ πολλές απευθείας αναθέσεις, ευχόµενοι να µην πρόκειται για τακτοποιήσεις δικών της,
της Κυβέρνησης δηλαδή, ατόµων ή οτιδήποτε άλλο.
Ρωτήσαµε για τα 13 εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν για ενηµέρωση, όταν είναι δωρεάν η µετάδοση τέτοιων διαφηµίσεων,
θεωρώντας πως πρόκειται για ένα µεγάλο σκάνδαλο, που θα
είναι καλό να διερευνηθεί από τώρα.
Τέλος, διαµαρτυρηθήκαµε ξανά για το σύνηθες φαινόµενο της
µη εκτίµησης ορισµένων δαπανών από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, ενώ ρωτήσαµε για τους παράνοµους µετανάστες που
θα έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη στο πλαίσιο του άρθρου 9
της τρίτης ΠΝΠ. Ξανά δεν πήραµε απάντηση.
Συνεχίζοντας τώρα στη σηµερινή συζήτηση, µε την υγειονοµική τραγωδία που βιώνουµε, πριν εξετάσει κανείς τα θέµατα της
οικονοµίας, θα πρέπει να αναφερθεί στην πανδηµία υιοθετώντας
υποθέσεις που θεωρεί λογικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως είναι
νοµοτελειακές, αφού κανένας δεν είναι σίγουρος για την εξέλιξή
της.
Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται αρχικά πως χωρίς τη λήψη µέτρων ο ιός θα εξαπλωνόταν επιθετικά, µε τον αριθµό των ανθρώπων που θα έπρεπε να προσκοµιστούν στα νοσοκοµεία να
υπερβαίνει κατά πολύ τη δυνατότητά τους, ειδικά στην Ελλάδα,
που το σύστηµα υγείας έχει καταρρεύσει λόγω των µνηµονίων,
κρίνοντας από µία µικρή µελέτη που θα καταθέσουµε επίσης στα
Πρακτικά µαζί µε όλα τα υπόλοιπα. Απ’ αυτήν φαίνεται πως η συνολική χρηµατοδότηση των δαπανών υγείας σε τρέχουσες τιµές
µειώθηκε από 23,17 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009 στα 15,7 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013 ή κατά 46,7%, ένα τεράστιο ποσοστό.
Επίσης, φαίνεται από το επόµενο άρθρο που θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά, το οποίο θεωρεί κακούργηµα το κλείσιµο των νοσοκοµείων από την τρόικα. Ήδη, είχε γραφτεί από εκείνη την
εποχή. Άρα, γνωρίζαµε πάρα πολύ καλά τι µας περιµένει.
Όσον αφορά δε τις µονάδες εντατικής θεραπείας, διαθέτουµε
µόνο 6 ανά 100.000 κατοίκους, σύµφωνα µε πίνακα που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, όταν η Γερµανία διαθέτει 29,3 και ο
µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 11,5, ευρισκόµενοι
στην Ευρώπη δύο θέσεις πριν από το τέλος. Χωρίς τη λήψη µέτρων, λοιπόν, ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων της οµάδας
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υψηλού ρίσκου και όχι µόνο, θα πέθαιναν, ενώ βρισκόµαστε
ακόµη στο ξεκίνηµα της πανδηµίας.
Με τη λήψη τώρα των µέτρων, η διαδικασία µόλυνσης θα καθυστερήσει, δηλαδή θα µολύνονται λιγότεροι αλλά σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Έτσι θα κερδηθεί χρόνος, που όµως
πρέπει να χρησιµοποιηθεί σωστά από τα κράτη, έτσι ώστε να
προµηθευτούν αυτά που χρειάζονται για τη φροντίδα των µελλοντικών ασθενών, όπως µηχανήµατα τεχνητής αναπνοής, περισσότερες κλίνες ΜΕΘ, µάσκες κ.ο.κ., για τα οποία ελπίζουµε
ότι φροντίζει ήδη η Κυβέρνηση.
Όταν, όµως, σταµατήσουν τα µέτρα, θα αυξηθεί ταχύτατα ο
ρυθµός των λοιµώξεων, επειδή η πανδηµία θα περάσει τότε
µόνο, όταν το 70% του πληθυσµού αποκτήσει ανοσία µε βάση
τις παρούσες εκτιµήσεις. Από αυτό το σηµείο και µετά, ο ιός δεν
θα βρίσκει αρκετούς ανθρώπους για να µολύνει, οπότε θα πάψει
η εξάπλωση του. Εν προκειµένω, το πρόβληµα αναβάλλεται µε
τη λήψη µέτρων, αλλά δεν λύνεται, όπως ακριβώς µε τα µνηµόνια. Οπότε κάποια στιγµή, πιθανολογείται πως θα επανέλθει σε
ολόκληρη του την έκταση.
Με βάση την παραπάνω θεωρία, στην Κίνα θα επανέλθει ο ιός,
αφού σταµάτησε τη λήψη µέτρων, κάτι που µένει να επιβεβαιωθεί
ή να διαψευσθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα βοηθήσει να
έχουµε µία καλύτερη εικόνα.
Όπως και να είναι όµως, η λήψη οικονοµικών µέτρων για µία
τέτοια κρίση προσφοράς και ζήτησης µαζί, όπως τονίσαµε από
την αρχή σε οµιλίες µας, µοναδικής στην ιστορία, πρέπει να έχει
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, τουλάχιστον ενός έτους, για να µην καταστραφεί ολοσχερώς η οικονοµίας µας.
Συνεχίζοντας, το πρόβληµα βέβαια είναι πως η Ευρώπη αποτελεί πλέον το επίκεντρο της πανδηµίας, ενώ δεν λαµβάνονται
από όλες τις χώρες τα ίδια µέτρα, όπως στην Κίνα, ούτε έχουν
τα ίδια συστήµατα υγείας, ειδικά, οι χώρες που τους επιβλήθηκε
η γερµανική πολιτική λιτότητας, όπως η Ιταλία µε 40% χαµηλότερες δαπάνες σε σχέση µε το 2009, η Ισπανία, η Ελλάδα πολύ
περισσότερο κ.λπ..
Εποµένως, η κατάσταση θα µπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά σε µία Ευρώπη που µόνο κατ’ επίφαση είναι ενωµένη, αφού
έχει διαφορετικά συστήµατα υγείας και η κάθε χώρα ενδιαφέρεται µόνο για τον εαυτό της.
Για παράδειγµα, η Γερµανία που αφ’ ενός µεν έκλεισε τα σύνορά της ακόµη και µε τη Γαλλία, αφ’ ετέρου δεν στήριξε την Ιταλία όταν της ζήτησε µάσκες προστασίας και µηχανήµατα
αναπνοής στο ξεκίνηµα. Επίσης, η Τσεχία και η Πολωνία που κατάσχεσαν ιατρικό υλικό, το οποίο έστειλε η Κίνα στην Ιταλία µε
την Τσεχία να το έχει ήδη χρησιµοποιήσει.
Από την άλλη πλευρά, η Γερµανία αρνήθηκε την έκδοση ευρωοµολόγων που ζήτησε πρώτη Ιταλία, για να στηριχθεί η οικονοµία της από τις υπέρογκες ζηµιές που τους προκαλεί η πανδηµία. Της πρότεινε, δε, τον δανεισµό της από τον ESM που
υπενθυµίζουµε ότι έχει µετατραπεί στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο της γερµανικής Ευρώπης, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
ανησυχεί για τα διαφορετικά προβλήµατα της οικονοµίας της, τα
οποία θα πρέπει να θεραπευτούν αργότερα. Προφανώς, εννοεί
διαρθρωτικές αλλαγές ανάλογες µε αυτές που επιβλήθηκαν στην
Ελλάδα, όπως η εγκληµατική εσωτερική υποτίµηση, η υπερβολική φορολόγηση, το ξεπούληµα των πάντων, οι κατασχέσεις, οι
πλειστηριασµοί, το κλείσιµο νοσοκοµείων, οι απολύσεις ιατρικού
προσωπικού κ.λπ..
Εύλογα, λοιπόν, οι λύσεις που προτείνει η Γερµανία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των Ιταλών που υποστηρίζουν -πολύ
σωστά- ότι το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα δεν οφείλεται
στην ίδια, αλλά στην πανδηµία. Οπότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η όποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Από την πλευρά της οικονοµίας τώρα, που υποφέρει σε πολλές χώρες λόγω του κλειδώµατος της µε τα χρηµατιστήρια να
καταρρέουν µε αφορµή και όχι µε αιτία την επιδηµία, καθώς επίσης µε τα χρέη να επιταχύνουν την ανοδική τους πορεία, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις που αφ’ ενός µεν θα συγκρατήσουν το
ξέσπασµα του κορωνοϊού, αφ’ ετέρου δεν θα προκαλέσουν ένα
χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό χάος.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λύση που απαιτείται
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πολλά χρόνια τώρα είναι είτε η πραγµατική ενοποίησή της είτε η
διάλυσή της, αφού καµµία νοµισµατική ζώνη δεν είναι σε θέση
να επιβιώσει χωρίς δηµοσιονοµική, τραπεζική και ασφαλιστική
ένωση.
Εν προκειµένω, τα ευρωοµόλογα θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οδηγούµαστε λόγω της Ιταλίας από την οποία
είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη η Γαλλία εξαιτίας της έκθεσης των τραπεζών της στα ιταλικά οµόλογα ύψους περίπου 385
δισεκατοµµυρίων ευρώ, στη διάλυση της ευρωζώνης εάν η Γερµανία δεν αλλάξει στάση. Εποµένως, θα πρέπει να λαµβάνουµε
υπ’ όψιν µας και αυτήν την πιθανότητα, όσον αφορά τα µέτρα
για την πανδηµία που επηρεάζουν άµεσα την οικονοµία.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος για να αναφέρω τις προτάσεις
µας συγκεκριµένα, αλλά µόνο το ότι χρειαζόµαστε ένα σωστά
δοµηµένο πρόγραµµα στήριξης, κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτό της Γερµανίας. Θα καταθέσουµε τα σχετικά στα Πρακτικά. Όχι το βλέποντας και κάνοντας της ελληνικής
Κυβέρνησης. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να αφορά κυρίως στην
παραγωγή και στις επενδύσεις, ενώ δυνατότητες επενδύσεων
υπάρχουν σε πάρα πολλούς τοµείς, όπως στην υγεία, στα φάρµακα, στην αµυντική βιοµηχανία, στην ενέργεια και ιδίως, στον
πρωτογενή τοµέα, χρησιµοποιώντας έτσι καλύτερα τα χρήµατα
που θα διατεθούν, τα ευρωπαϊκά επίσης, το ΕΣΠΑ κ.λπ., από ό,τι
ανακοινώνει η Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει µία εκτίµηση της Κυβέρνησης, όσον αφορά την ανεργία και το ΑΕΠ µε
ανώτατα και κατώτατα όρια για έναν, δύο και τρεις µήνες. Διαφορετικά, θα βαδίζουµε στο σκοτάδι, υιοθετώντας σπασµωδικά
µέτρα που θα µας κοστίσουν τεράστια ποσά, καθιστώντας το
χρέος µας αδύνατο να εξυπηρετηθεί ποτέ και στραγγαλίζοντας
µια και καλή την οικονοµία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Μπακαδήµα, ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
τρεις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σήµερα. Για οικονοµία
χρόνου, θα σταθώ µόνο σε ορισµένα σηµεία των δύο πρώτων και
θα επικεντρωθώ στη δεύτερη.
Κατ’ αρχάς, µολονότι έχουµε απερίφραστα δηλώσει τη στήριξή µας απέναντι σε όλα τα υγειονοµικά µέτρα, δεν µπορούµε
να µην σχολιάσουµε το γεγονός πως είχαµε σε αρκετές περιπτώσεις αργοπορηµένη εφαρµογή τους. Για παράδειγµα, στις 25 Φεβρουαρίου, η πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητάµε σήµερα προέβλεπε το κλείσιµο των χώρων λατρείας,
αλλά έφτασε να ενεργοποιηθεί στις 16 Μαρτίου από την Κυβέρνηση. Ενώ άλλες πρόνοιες που θα έπρεπε δεν έχουν καν ληφθεί,
για παράδειγµα, η διεξαγωγή µαζικών τεστ.
Να θυµίσω ότι στις 17 Μαρτίου, ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας επεσήµανε πως κάποιες χώρες δεν διενεργούν αρκετά
τεστ, συµβουλεύοντας να γίνεται τεστ σε κάθε ύποπτο κρούσµα.
Επιπλέον, θεσµοθετείται η αναστολή καταβολής ΦΠΑ βεβαιωµένων οφειλών και δόσεων και παρατείνεται η προθεσµία καταβολής των ασφαλιστικών µας εισφορών, τη στιγµή που θα
έπρεπε να υπάρχει απαλλαγή. Μιας και είπε ο Υπουργός πριν ότι
δεν έχει ακούσει τα κόµµατα να τοποθετούνται επ’ αυτού, αυτή
είναι η δική µας τοποθέτηση. Θα έπρεπε να υπάρχει απαλλαγή
δεδοµένου πως, πρώτον, η ήδη επιβαρυµένη και αναιµική ελληνική οικονοµία θα δεχτεί το πλήγµα µιας νέας επερχόµενης ύφεσης που θα είναι σύµφωνα µε όλες τις µέχρι τώρα εκτιµήσεις
βαθύτερη από εκείνη του 2018. Δεύτερον, ειδικά µισθωτοί, µικροµεσαίοι, συνταξιούχοι και άνεργοι που έχουν πληγεί όλα αυτά
τα χρόνια θα πληγούν για ακόµη µία φορά, παραµένοντας άγνωστο το αν και το πώς θα καταφέρουν όχι να καλύψουν ανάγκες
παραπάνω από τις βασικές, αλλά να επιβιώσουν.
Ταυτόχρονα, µε τη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
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εφαρµόζεται µία αναστολή της υποχρέωσης των εργοδοτών να
καταχωρούν στην «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, την υπερεργασία και τη νόµιµη υπερωριακή τους απασχόληση, αποτελώντας έτσι µία βάση µετατροπής των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε µερικής και άρα, την καταβολή του 50% των αποδοχών
τους.
Η άδεια ειδικού σκοπού, τώρα, είναι ένα απόλυτα θετικό µέτρο. Θα πρέπει, όµως, να ληφθούν όλες οι πρωτοβουλίες, ώστε
να θωρακιστεί και να αποτραπούν περιστατικά που ήδη έχουµε
ακούσει, όπου εργοδότες πιέζουν τους εργαζόµενους τους να
κάνουν χρήση της κανονικής τους αδείας, κάτι που είναι καθ’ όλα
παράνοµο και όχι να χρησιµοποιήσουν τη δυνατότητα που τους
δίνεται, της άδειας ειδικού σκοπού.
Σε αρκετά σηµεία των δύο πρώτων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και της τρίτης έχουµε αναφορά της δυνατότητας για
απευθείας αναθέσεις, παραδείγµατος χάριν, για αγορά και προµήθεια υλικών.
Κατανοούµε πλήρως την αναγκαιότητα της δεδοµένης περιόδου και κατανοούµε ότι η κρίση που περνάµε επιβάλλει τέτοιες
κινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεσµευόµαστε πως θα παρακολουθούµε στενά κάθε τρόπο εφαρµογής και κάθε απόφαση που θα
ληφθεί επί του θέµατος. Εξίσου από κοντά θα παρακολουθούµε
και την παράταση της ισχύος αδειών διαµονής. Αυτό επιβάλλεται
εξάλλου, ώστε να µην χρησιµοποιηθεί σαν πρόφαση που θα καταστήσει παγιωµένη την προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών
ασύλου.
Συµφωνούµε πλήρως µε τη µετάδοση ενηµερωτικών µηνυµάτων που προβλέπεται να γίνεται δωρεάν. Συνεχίζουµε, όµως, να
θέλουµε εξηγήσεις για τα 11 εκατοµµύρια ευρώ που δεσµεύτηκαν για την υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας αναφορικά
µε τα µέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού.
Ας περάσουµε τώρα σύντοµα στην τρίτη ΠΝΠ. Κρίνουµε πως
περιέχει κυρίως θετικά µέτρα, όπως ρυθµίσεις που στοχεύουν
στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς τροφίµων για τη διασφάλιση επαρκών µέσων ατοµικής προστασίας. Όµως, θεωρούµε
πως ακόµη και η δηµιουργία του τετραψήφιου για τις καταγγελίες, του 1520, που προβλέπεται στο άρθρο 3, δεν αρκεί. Είναι
απαραίτητο να ληφθούν ακόµη περισσότερες πρωτοβουλίες,
ώστε να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος να καταπολεµηθεί κάθε
προσπάθεια αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας και να τιµωρηθούν κάποιοι χονδρέµποροι που προσπαθούν να στοκάρουν προϊόν και να κερδοσκοπήσουν εν µέσω πανδηµίας.
Παρακάτω, στο άρθρο 8 έχουµε την πρόβλεψη για την αποδοχή δωρεών προς το Υπουργείο Υγείας. Έχουµε πάρα πολλές
φορές από αυτό το Βήµα µε σθένος υποστηρίξει πως δεν πρέπει
να λύνονται τα θέµατα και τα προβλήµατα του τοµέα υγείας µε
φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Δεδοµένης της έκτακτης συνθήκης και µόνο υπό το πλαίσιο αυτής µπορούµε να κάνουµε άρση
ενός µέρους της άρνησής µας, παραµένοντας σκεπτικοί παρ’
όλα αυτά και ζητώντας να γίνει ορθολογική και πάνω από όλα µε
πλήρη διαφάνεια χρήση των χρηµάτων αυτών. Όµως, θα συνεχίσουµε να φωνάζουµε πως τα προβλήµατα της υγείας θα πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε καίριες κρατικές παρεµβάσεις.
Η πολιτεία οφείλει να ασκήσει µε κάθε µέσο επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική για να διασφαλίσει την άρτια λειτουργία του
ΕΣΥ: προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, προµήθεια υλικού,
τεστ, αντιδραστήρια, αναπνευστήρες, εξοπλισµός ΜΕΘ.
Δεν είναι τώρα η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δείξουµε πόσο υπάκουοι µαθητές είµαστε στις Βρυξέλλες, αλλά να
σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να δράσουµε προς
όφελος των Ελλήνων που αυτούς εκπροσωπούµε στο Κοινοβούλιο.
Ακούσαµε από το Βήµα της Βουλής τον Πρωθυπουργό νωρίτερα να κάνει αρκετές αναφορές ενίσχυσης του ΕΣΥ. Περιµένουµε να δούµε και στην πράξη πώς θα γίνει όλο αυτό.
Στο άρθρο 12 έχουµε τη διάταξη για ανάθεση υπηρεσιών από
τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους.
Να θυµίσουµε ότι µέχρι τώρα οι ιδιώτες απλώς µπορούν να συλλέξουν τα δείγµατα και να τα µεταφέρουν στο ΠΑΣΤΕΡ ή στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Οι δε τιµές που χρεώνουν για τη δειγ-
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µατοληψία είναι υπέρογκες, γι’ αυτό καλούµε την πολιτεία να παρέµβει ρυθµιστικά άµεσα επ’ αυτού.
Άρθρο 16: Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις και εργοδότες
που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζοµένων. Είναι απόλυτα θετικό στο
πλαίσιο των υγειονοµικών µέτρων που έχουν θεσπιστεί. Παρ’ όλα
αυτά είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι µισθοί των συγκεκριµένων εργαζοµένων, αλλά και να υπαχθούν για όσο διαρκεί η έκτακτη συνθήκη που βιώνουµε σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών.
Μολονότι οι πρόνοιες του άρθρου 19 είναι θεµιτές, δεν πρέπει
να παραβλέψουµε ένα πολύ σηµαντικό σηµείο, ότι η πλειοψηφία
των ανέργων µένουν εκτός οποιασδήποτε ενίσχυσης και η τηλεκατάρτιση δεν θα λύσει τα προβλήµατά τους.
Η πολιτεία οφείλει να λάβει, υπό τις παρούσες συνθήκες, γενναίες αποφάσεις. Για παράδειγµα συµπολίτες που εργάζονται
αδήλωτα να µπορούν, κάνοντας µια υπεύθυνη δήλωση στο
Υπουργείο Εργασίας, να λάβουν και εκείνοι το επίδοµα των οκτακοσίων ευρώ.
Σε καµµία περίπτωση δεν επιθυµούµε να επιβραβεύσουµε τη
µαύρη εργασία, όµως, στην παρούσα φάση θα πρέπει η επιβίωση
των συµπολιτών µας να είναι η απόλυτη προτεραιότητά µας. Γι’
αυτό θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις και προς τους χαµηλοσυνταξιούχους, ανέργους που δεν έχουν κανένα εισόδηµα,
συνανθρώπους µας που ζούνε µε το πρώην ΚΕΑ, το επίδοµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ή µε το επίδοµα ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε σήµερα µια τροπολογία που κατάλαβα πως δεν θα γίνει δεκτή, η οποία αφορά την
αναστολή του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» και την επ’ αόριστο προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Κυβέρνηση οφείλει -και δεν έχουµε
ακούσει καµµία πρόνοια πάνω σε αυτό- να προστατεύσει τους
δανειολήπτες, το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα και το δηµόσιο ταµείο, καθώς αν επιτραπεί η συνέχιση του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ»
νοµοτελειακά θα εκπέσουν οι εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική
κρίση λόγω της πανδηµίας θα έχει καταστήσει τις τιτλοποιήσεις
των κόκκινων δανείων, ακόµη και τις συντιτλοποιήσεις, εξαιρετικά επισφαλείς απαιτήσεις.
Αν το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» δεν παγώσει άµεσα, η Νέα Δηµοκρατία ζηµιώνει συνειδητά το δηµόσιο ταµείο µε 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ, το ύψος δηλαδή των εγγυήσεων εξυπηρετώντας µόνο τα
αρπακτικά ταµεία σε βάρος της κοινωνίας και δη εν µέσω έκτακτης υγειονοµικής και κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης.
Ειδικά τώρα που το ΕΣΥ και η κοινωνική πρόνοια απαιτούν γενναία χρηµατοδότηση από την πολιτεία για να ξεπεραστεί αυτή η
κρίση, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει δεκτή την τροπολογία
µας και όχι να επιλέξει να δωρίσει 12 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
funds.
Συνοπτικά, κλείνοντας θα πω µια κουβέντα για τις τέσσερις
υπουργικές τροπολογίες. Η παράταση προθεσµίας για τα αξιόγραφα θεωρούµε πως είναι θετικό µέτρο και ίσως θα έπρεπε να
είναι µεγαλύτερη η διάρκεια, πάνω από τρεις µέρες.
«Χώροι λειτουργίας λαϊκών αγορών και καταγραφή για την παρακολούθηση των αποθεµάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και
αυγών». Η καταγραφή είναι απαραίτητη, ειδικά µε όλα τα προβλήµατα και µε την παύση των εξαγωγών, όµως, θα πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες στήριξης του πρωτογενούς τοµέα ειδικά τη συγκεκριµένη περίοδο. Πρότασή µας είναι να γίνει το
κράτος αγοραστής ύστατης ανάγκης, ώστε αφ’ ενός να µην βρεθούν οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι µε τόνους
αδιάθετων προϊόντων, άρα και µια τεράστια οικονοµική ζηµιά και
αφ’ ετέρου, να µην υπάρχουν συµπολίτες µας που είναι σε ασθενέστερη κατάσταση και τους λείπουν τα βασικά, καθώς η πολιτεία θα µπορεί να διαθέσει σε αυτούς τα προϊόντα τα οποία θα
αγοράσει σαν αγοραστής ύστατης ανάγκης, οπότε θα έχουµε
ουσιαστικά µια στήριξη των ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού, ειδικά µε µια ύφεση που φαίνεται να καλπάζει και να ακολουθεί την εποχή µετά την πανδηµία.
Η αύξηση των πιστώσεων του ειδικού φορέα των γενικών κρα-
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τικών δαπανών κατά πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ είναι ουσιαστικά µια προκοστολόγηση των µέτρων που συζητάµε και ίσως
κάποιων εξ αυτών που θα συζητήσουµε αργότερα.
Σαν ΜέΡΑ25 έχουµε τοποθετηθεί. Θεωρούµε πως τα µέτρα
στήριξης είναι χλιαρά. Θα έπρεπε να έχουν ληφθεί πολύ περισσότερα. Θεωρούµε πως χρειάζεται ένα θετικό δηµοσιονοµικό
σοκ στην ελληνική Κυβέρνηση για να είναι λιγότερο έντονη η
βαθιά οικονοµική ύφεση που έρχεται. Δυστυχώς, συνεχίζεται η
επικοινωνιακή και χωρίς σχέδιο νοµοθέτηση.
Κλείνοντας, ως ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγµή στηρίξαµε τα
υγειονοµικά µέτρα, αναδείξαµε την ανεπάρκεια των µέτρων στήριξης της οικονοµίας και καταθέσαµε τις δικές µας προτάσεις.
Υπό το πρίσµα αυτό θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής το παρόν
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός υγείας ο κ. Κοντοζαµάνης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος. Άλλωστε τα περισσότερα ειπώθηκαν και
κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν λίγες ηµέρες στην
επιτροπή, σε ό,τι αφορά την κύρωση των εν λόγω ΠΝΠ και ακούστηκαν και διάφορα πράγµατα το πρωί. Θα ήθελα να συνοψίσω
σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στον
τοµέα της υγείας.
Για µια ακόµη φορά, επιτρέψτε µου να πω ότι η κρίση του κορωνοϊού βρήκε το Υπουργείο Υγείας σε πλήρη ετοιµότητα και
υπάρχει σχέδιο το οποίο ανάλογα µε την εξέλιξη και τα στάδια
της νόσου στη χώρα αναπτύσσεται. Από την αρχή έχουµε καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται θέµα χρηµάτων. Οποιοδήποτε υλικό
χρειαστεί, οποιοσδήποτε εξοπλισµός χρειαστεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όσες προσλήψεις κι αν χρειαστεί να γίνουν, θα γίνουν προκειµένου να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία το πρόβληµα
αυτό, αλλά και να δηµιουργήσουµε µια παρακαταθήκη για το
µέλλον του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Kαι οι προσλήψεις oι µόνιµες προχωρούν. Μάλιστα, µία που
είχε σταµατήσει µετά τις εκλογές εννιακοσίων τεσσάρων θέσεων
-το είπα και το πρωί απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση- έχει ήδη
ολοκληρωθεί και αφορά εννιακόσιες σαράντα τρεις πλέον θέσεις. Επίσης, και σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού έχουµε προβεί.
Και, βεβαίως, για µια ακόµη φορά να πω ότι οι εγκρίσεις που
έχουµε δώσει έχουν υπερβεί κατά πολύ τον αρχικό µας προγραµµατισµό των δύο χιλιάδων ατόµων. Ήδη έχουν ξεπεράσει
τις τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εγκρίσεις. Και έχουµε πει ότι
επειδή το σύστηµα υγείας χρειάζεται µόνιµες λύσεις, βεβαίως το
νοσηλευτικό προσωπικό θα µείνει στο σύστηµα υγείας µετά και
θα έχουµε τη δυνατότητα σταδιακά τις θέσεις των επικουρικών
γιατρών να τις µετατρέψουµε σε θέσεις επιµελητών Β’, έτσι ώστε
να καλύψουµε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο σύστηµα υγείας.
Το σύστηµα υγείας στην περίοδο του κορωνοϊού πρέπει να
εξυπηρετεί όλους τους πολίτες και αυτούς που δεν έχουν νοσήσει και αυτό κάνει. Όλες οι δοµές δουλεύουν τόσο σε πρωτοβάθµιο όσο και σε δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο επίπεδο και όλοι
οι επαγγελµατίες υγείας είτε είναι στον ιδιωτικό τοµέα είτε είναι
στο δηµόσιο παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας που πρέπει να έχει
ο κάθε πολίτης.
Εξυπηρετούµε όλους τους ασθενείς. Τα κέντρα υγείας λειτουργούν κανονικά. Υπάρχει ένα σχέδιο για την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, η οποία θα έρθει να βοηθήσει στην περίπτωση
που υπάρχει µεγάλος φόρτος εργασίας στα νοσοκοµεία. Υπάρχουν γιατροί σε πρωτοβάθµιο επίπεδο υγείας που εξυπηρετούν
τον κόσµο αυτήν τη στιγµή. Τα κέντρα υγείας είναι ανοιχτά. Και,
βεβαίως, αν χρειαστεί, θα µετακινήσουµε ιατρικό προσωπικό και
λοιπό προσωπικό προς τα νοσοκοµεία, εφόσον οι συνθήκες το
επιβάλλουν.
Ακούστηκαν κάποια πράγµατα σε ό,τι αφορά την επιχορήγηση
του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε 30 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν αφορά το ποσό το οποίο θα πληρωθούν οι
µονάδες εντατικής του ιδιωτικού τοµέα. Είναι χρηµατοδότηση
του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να καλύψει ανάγκες και οι ανάγκες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

αυτές είναι έως του ποσού των 30 εκατοµµυρίων ευρώ.
Να πω και για µια ακόµη φορά για τις µονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτές θα πληρωθούν εφόσον χρησιµοποιηθούν, διότι
προβήκαµε, πέραν των ογδόντα κλινών που είχαµε επιπλέον στο
σύστηµα υγείας όταν ξεκίνησε η εποχική γρίπη, και καταφέραµε
και διασφαλίσαµε στην αρχή της γρίπης πενήντα πέντε µονάδες
εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να διακοµίσουµε
περιστατικά, αν χρειαστεί, τα οποία δεν έχουν κορωνοϊό, έτσι
ώστε οι δηµόσιες µονάδες εντατικής θεραπείας να µπορέσουν
να αντιµετωπίσουν τα κρούσµατα σε συµπολίτες µας µε κορωνοϊό.
Σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα καταφέραµε και ανοίξαµε
εβδοµήντα πέντε νέες µονάδες εντατικής θεραπείας στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Υπάρχουν δεσµευµένες αυτήν τη στιγµή περισσότερες από τρεις χιλιάδες εκατό κλίνες, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν ήπια και µέτρια περιστατικά µε ήπια και µέτρια
συµπτώµατα. Μάλιστα, αναφέρθηκα το πρωί σε ένα νούµερο νοσηλευόµενων. Επιτρέψτε µου να διορθώσω τον αριθµό αυτό,
διότι αφορά νοσηλευόµενους και συµπολίτες µας που έχουν εξεταστεί για ύποπτα περιστατικά και αυτούς που είναι στις µονάδες
εντατικής θεραπείας.
Άρα, αυτήν τη στιγµή το σύστηµα υγείας είναι σε ετοιµότητα,
προκειµένου να αντιµετωπίσει µια δυσµενή φάση εξέλιξης του
κορωνοϊού.
Εφόσον τα πράγµατα γίνουν χειρότερα, τότε όχι µόνο όλες οι
υπόλοιπες µονάδες του δηµόσιου τοµέα, αλλά και ο ιδιωτικός
τοµέας θα επιταχθεί. Προβλέπεται αυτό σε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και όλοι οι γιατροί, το σύνολο των γιατρών και οι
ιδιώτες, που είναι αυτήν τη στιγµή εκτός του δηµόσιου συστήµατος υγείας, θα κληθούν να δώσουν τη µάχη όλοι µαζί.
Τέλος, θα ήθελα να πω και το εξής: Για µία ακόµη φορά να τονίσω ότι το τεστ γίνεται σε όσους συνανθρώπους µας, συµπολίτες µας πληρούν τα κριτήρια προκειµένου να το κάνουν. Μέχρι
στιγµής δεν έχει κανένας συµπολίτης µας πληρώσει για το τεστ
αυτό στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και ούτε πρόκειται να πληρώσει. Και, µάλιστα, αυξάνουµε την παραγωγική δυνατότητα του
εθνικού συστήµατος υγείας βάζοντας στη µάχη κατά του κορωνοϊού το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, όπου θα µπορούµε να διεξάγουµε µοριακό έλεγχο των δειγµάτων, έτσι να µπορούµε να
κάνουµε περισσότερα τεστ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και για την τήρηση του χρόνου.
Εισερχόµαστε τώρα στις οµιλίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Eν όψει του ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, µίλησαν οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, ο χρόνος είναι τρία
λεπτά, εκτός από τον κ. Γρηγοριάδη που θα είναι έξι λεπτά γιατί
δεν µίλησε ο Πρόεδρος. Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι θα τηρηθεί το ωράριο. Εννοείται ότι θα υπάρχει µία ανοχή.
Κύριε Γρηγοριάδη, παρακαλώ ελάτε στο Βήµα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα,
µιας και είστε εδώ, αρπάζω την ευκαιρία να ξεκινήσω απευθυνόµενος σε εσάς.
Είµαι τριάντα έξι χρόνια ηθοποιός και τυχαίνει να γνωρίζω από
πρώτο χέρι τον τρόπο που υποαµείβονται όλοι οι Έλληνες ηθοποιοί από τον καιρό ακόµα πριν αρχίσουν τα µνηµόνια. Είναι µια
κατάσταση που κατά τη διάρκεια των µνηµονίων µετατράπηκε
στο να µην αµείβονται πια. Οι Έλληνες ηθοποιοί έπαψαν να αµείβονται σχεδόν τελείως. Και τώρα, µετά τη λήξη των µνηµονίων
και το χτύπηµα του φοβερού κορωνοϊού, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων µου ηθοποιών είναι πια επί ξύλου κρεµάµενοι. Λαµβάνω και γίνοµαι αποδέκτης συνεχώς δεκάδων,
εκατοντάδων τηλεφωνηµάτων συναδέλφων µου, που µου λένε
αγωνιωδώς ότι δεν τους βλέπει το σύστηµα, είναι αόρατοι, καθώς δούλευαν σε συνθήκες που δεν είχαν ένσηµα, καθώς δούλευαν κρυφά ή µε «µαύρα». Τα ξέρετε όλα αυτά. Είναι παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας γνωστές εδώ και χρόνια.
Δεν είναι µόνο οι ηθοποιοί. Γενικά να ξέρετε ο χώρος του θεάµατος πάσχει. Είναι αόρατος ο τρόπος που πάσχει. Δεν φωτογραφίζονται τα εργασιακά τους δικαιώµατα, ακριβώς γιατί
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δουλεύουν παράνοµα οι περισσότεροι από αυτούς.
Πραγµατικά σας εκλιπαρώ, κύριε Υπουργέ, να βρείτε έναν
τρόπο να φτιάξετε έναν δίαυλο επικοινωνίας εσείς ή οι άνθρωποι
που συνεργάζεστε µε το Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών, µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Ελλήνων Ηθοποιών, όπως και των µουσικών και των χορευτών. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυριολεκτικά επί
ξύλου κρεµάµενοι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας την πραγµατική οµιλία µου τώρα, καθώς η χώρα µας κλείνει πια την πέµπτη εβδοµάδα µάχης µε τον κορωνοϊό, τα µέχρι τώρα αποτελεσµατικά
-πρέπει να πω- για τον περιορισµό της νόσου µέτρα της Κυβέρνησης αρχίζουν, δυστυχώς, σιγά-σιγά να συνοδεύονται από την
εµφάνιση αντιδηµοκρατικών και ανελεύθερων πρακτικών, όπως
είναι η συστηµατική χρήση ευρυγώνιων φακών και τηλεφακών
από πολλά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ώστε να µας µεταφερθεί
µια -επιτρέψτε µου να πω- εντελώς µαγική εικόνα.
Πρόκειται για µια µαγική εικόνα που µόλις χθες οικειοποιήθηκε
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που εκφράζει φαντάζοµαι
και την Κυβέρνησή σας, δηλώνοντας -διαβάζω, πάντα το κάνω
αυτό-: «Η τηλεόραση…» -είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης προχθές- «…µεγέθυνε ελάχιστες µειοψηφίες στις παραλίες και στα άλση» -από
εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον» -«Καλά έκανε η τηλεόραση, γιατί η
πειθαρχία πρέπει να είναι απόλυτη». Αυτή η δήλωση θυµίζει
άλλες εποχές.
Επίσης, αντιδηµοκρατική είναι η πρακτική της ενοχοποίησης
µερίδας του ελληνικού πληθυσµού, στη συγκεκριµένη περίπτωση
εννοώ τους άτακτους υπερήλικες µας, οι οποίοι δεν βάζουν
µυαλό και έχουν το θράσος να συνωστίζονται έξω από τις τράπεζες, προκειµένου να κάνουν -τι άλλο; - να εισπράξουν τα χρήµατα των συντάξεων τους, ώστε απλώς να µπορέσουν µε αυτά
να συνεχίσουν να επιβιώνουν, να συνεχίσουν να ζουν, χωρίς, βεβαίως, οι αρµόδιοι, που τόσα χρόνια γνωρίζουν καλά την εικόνα
που παρουσιάζουν όλες οι τράπεζες αυτές τις ηµέρες της καταβολής των συντάξεων, να λάβουν από πριν κανένα ουσιαστικό
µέτρο ως όφειλαν, αλλά αντιθέτως και µόνο αφού συνέβη πια ο
συνωστισµός, αποφάσισαν να κατακεραυνώσουν δια µέσου του
γνωστού κ. Χαρδαλιά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες µας.
Είναι αντιδηµοκρατικές πρακτικές, βεβαίως, που µας θυµίζουν
άλλες πασίγνωστες αντιδηµοκρατικές πρακτικές, όπως ήταν
αυτή του σηµερινού Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
ο οποίος -θυµάστε- ως Υπουργός Υγείας τότε της κυβέρνησης
Σαµαρά απειλούσε -σπάνιο αυτό- και ταυτοχρόνως επαίρετο στα
κανάλια ότι «αν χρειαστούν απολύσεις γιατρών, παρακαλεί πολύ
όλους τους δηµοσιογράφους να µην γράψουν ποτέ ότι τον ανάγκασε κάποια τρόικα ή κανένας Τόµσεν να προβεί σε αυτές τις
απολύσεις και ότι µια τέτοια υπόθεση, µάλιστα, θα του στερούσε
την τιµή…» -τα λόγια του διαβάζω- «…ότι αυτός ο ίδιος µόνος του
αποφάσισε, γιατί αυτό είναι το αυτονόητο, αυτό είναι το σωστό».
Ήταν, άραγε και τόσο σωστό, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, τον
Νοέµβριο του 2013 κι ενώ ήδη το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας
είχε ξεκληριστεί από γιατρούς και νοσηλευτές µετά από τεσσεράµισι χρόνια εφαρµογής δύο διαφορετικών κυβερνήσεων µνηµονίων, να συζητάει ο Υπουργός Υγείας τότε για απολύσεις
γιατρών περαιτέρω και, µάλιστα, να τις ονοµάζει αυτές «αυτονόητες» και «σωστές»;
Τώρα –κοιτάξτε τι παράξενα που είναι τα πράγµατα, σε µία
από τις γνωστές φάρσες που συχνά παίζει η ιστορία σε πολιτικούς- ο κ. Γεωργιάδης ανήκει στους τρεις συµπαρακαλούντες
επαίτες Υπουργούς που εκλιπαρούν τους άνεργους γιατρούς και
νοσηλευτές µας να συστρατευθούν στην προσπάθειά τους να
προλάβουν αυτά που δεν προλαβαίνονται και, µάλιστα, δωρεάν,
γιατί τι άλλο από δωρεάν µπορεί να είναι το «Έλα να βοηθήσεις.
Ενδεχοµένως και να πεθάνεις. Εγώ πάντως σε προειδοποιώ ότι
δεν προτίθεµαι σε καµµία περίπτωση να λάβω απολύτως κανένα
µέτρο για να το αποτρέψω αυτό και, τελικά, αν εσύ τα καταφέρεις από µόνος σου και επιβιώσεις, κανένα χρόνο µετά τη λήξη
της πανδηµίας θα σου κουνήσω και πάλι το µαντήλι και θα σε
στείλω και πάλι στο σπίτι σου».
Αυτά σας τα θυµίζω για να µην αναφέρεστε στη γνωστή δικαιολογία της παθογένειας του τοµέα της υγείας στην Ελλάδα
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί αν και όντως κατά τις τελευ-
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ταίες δεκαετίες µε τα µνηµόνια η υγεία στη χώρα µας αποδεκατίστηκε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτοί που την αποδεκάτισαν
έχουν κάποιο ονοµατεπώνυµο. Και όταν αυτό το ίδιο ονοµατεπώνυµο συναντάται στην παρούσα Κυβέρνηση –και, µάλιστα, σε
ρόλο «κλειδί»- τότε αυτή η Κυβέρνηση παύει αυτοµάτως να µπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι αµέτοχη σε όλη αυτήν την παθογένεια,
γιατί είναι αντιθέτως δηµιουργός όλης αυτής της ανωµαλίας,
µαζί βεβαίως µε όλες τις κυβερνήσεις που εφάρµοσαν µνηµόνια.
Το ΜέΡΑ25 έχει ήδη καταθέσει απολύτως συγκεκριµένη πρόταση εδώ και πολλές µέρες για άµεση πρόσληψη επτά χιλιάδων
γιατρών και νοσοκόµων στο ΕΣΥ µε κόστος 220 εκατοµµύρια
ευρώ, άµεση προµήθεια ιατροφαρµακευτικού υλικού µε κόστος
100 εκατοµµύρια ευρώ και δοµικές υποδοµές υγείας σε όλη τη
χώρα µε κόστος 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Το όλον είναι 520 εκατοµµύρια ευρώ. «Σταγόνα στον ωκεανό»
θα το έλεγε κανείς µέσα στον πακτωλό των 12,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που µας εξασφαλίσατε, κύριε Σταϊκούρα, από την ποσοτική χαλάρωση, συν τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ από το «µαξιλαράκι» που µας είχε ήδη εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι σταγόνα στον ωκεανό, λοιπόν, αυτό το µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Γιατί δεν το διαθέτετε, επιτέλους, το ένα πεντηκοστό από τα «µαξιλαράκια» σας στην υγεία µας; Γιατί; Διότι ακόµα
και µέσα σε συνθήκες πανδηµίας, η Κυβέρνησή σας δεν απεµπολεί το βασικό της µέληµα, ότι δηλαδή η δηµόσια υγεία πρέπει
πάση θυσία να απαξιωθεί και να µετατραπεί σε ιδιωτικό προνόµιο, ώστε να καταστεί έτσι τελικά ένα προνοµιακό πεδίο κερδοφορίας για τους ολιγάρχες εντολείς σας, πράττοντας έτσι
ακριβώς όπως έπραξε και όταν δώρισε τα 12 εκατοµµύρια ευρώ
σε άλλους γνωστούς ολιγάρχες εντολείς της, ιδιοκτήτες καναλιών και εκδοτικών συγκροτηµάτων, δύο από τους οποίους –για
να µην ξεχνάµε και τα ονοµατεπώνυµα στα οποία, όπως έχετε
καταλάβει, έχω αδυναµία- είναι ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο
κ. Σωκράτης Αλαφούζος, οι οποίοι µάλιστα –να το σηµειώσουµεαν και είναι γνωστό τοις πάσι το πόσο εύποροι άνθρωποι είναι,
δεν είχαν καν την τσίπα να αρνηθούν υπό τέτοιες συνθήκες κρίσης αυτό το δωράκι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την άλλη πλευρά –θα τελειώσω αµέσως, κύριε Πρόεδρε,
δύο λεπτά θέλω ακόµα- υπάρχει πάντα και το ΜέΡΑ25 -το λέω
για να το ακούει ο ελληνικός λαός- το κίνηµά µας που εκφράζει
τους Έλληνες που δεν υποτάσσονται, δεν παραδίδονται και δεν
παρακαλούν.
Στο όνοµά τους, λοιπόν, καταθέσαµε σήµερα στην Ολοµέλεια
τροπολογία για την αναστολή του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» και την
επ’ αόριστον προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Κυβέρνηση
οφείλει να προστατεύσει τους δανειολήπτες, το τραπεζικό µας
σύστηµα και το δηµόσιο ταµείο, βεβαίως, καθώς αν επιτραπεί η
συνέχιση του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», νοµοτελειακά –και το ξέρετε,
κύριε Σταϊκούρα- θα εκπέσουν οι εγγυήσεις και αυτοµάτως θα
µας έρθει ο λογαριασµός ύψους ακριβώς 12 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, αν η Κυβέρνησή σας
δεν παγώσει αµέσως τώρα το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», όπως έχει τη
δυνατότητα να κάνει ψηφίζοντας απλώς την τροπολογία που
µόλις καταθέσαµε, θα ζηµιώσει συνειδητά στο προσεχές µέλλον
το δηµόσιο ταµείο και την πατρίδα µας µε 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ, εξυπηρετώντας αποκλειστικά και µόνο έτσι τα αρπαχτικά
ταµεία σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας µας και, µάλιστα, εν
µέσω αυτής της σαρωτικής υγειονοµικής και κοινωνικοοικονοµικής κρίσης.
Κύριε Μητσοτάκη, αλήθεια, αρνείστε ακόµα να δώσετε 520
εκατοµµύρια ευρώ και να λύσετε έτσι µονοµιάς τα βασικά προβλήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µας, αλλά επιλέγετε
την ίδια στιγµή, αλήθεια, να δωρίζετε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
σ’ αυτά τα αρπαχτικά ταµεία; Θα πρέπει να µας απαντήσετε,
γιατί αν απαντάτε «ναι», θα πρέπει αυτοµάτως τότε να συνδεθείτε µέσα στις καρδιές και στο µυαλό όλων των Ελλήνων µε τη
θαυµάσια συνάνθρωπό µας –αλβανικής καταγωγής, αν έχω καταλάβει καλά- η οποία κατοικεί στα Γρεβενά. Εκείνη όταν δέχ-
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θηκε το τηλεφώνηµα του Νοσοκοµείου Γρεβενών που της παράγγελνε να ράψει εξακόσιες µάσκες µε τα χεράκια της και της
ζητούσε προσφορά τιµής ανά τεµάχιο, απάντησε περήφανα ότι
δεν θέλει χρήµατα για ένα τέτοιο έργο και πως αυτά που θα χρειαστεί για την αγορά πρώτων υλών θα τα βάλει η ίδια από τη φτωχική της τσέπη, αν και µοδίστρα.
Εσείς από την άλλη, κύριε Πρωθυπουργέ, αν και Πρωθυπουργός, αρνείστε σκανδαλωδώς τρεις εβδοµάδες τώρα να βάλετε
το χεράκι σας στην τσέπη και να δώσετε όχι από τα δικά σας,
αλλά από τα δικά µας, από τα δηµόσια χρήµατα, αυτά που µήνες
τώρα µας διατυµπανίζετε πως χάρη στα µνηµόνιά σας υπάρχουν
τάχα στον κουµπαρά µας και είναι τούτη τη στιγµή απολύτως
απαραίτητα, σας διαβεβαιώνω, για τη θωράκιση του ΕΣΥ και τη
µάχη µας µε την πανδηµία.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αν δεν τα δώσετε αυτά τα χρήµατα στο
ΕΣΥ τώρα αµέσως, θα πρέπει εµείς να σας παραδώσουµε τώρα
αµέσως στη σύγκριση µε την κ. Ελόνα Αγκόλι από τα Γρεβενά,
όπως και στην κρίση των ψηφοφόρων σας, αλλά και της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώµη για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ αυτή την τεράστια κρίση που µας στενοχωρεί απεριόριστα
όλους και όλες γι’ αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, στην Ισπανία
και στην Ιταλία, έχουµε κάποιες αναστολές. Έχουµε την αναστολή του Συµφώνου Σταθερότητας ή την αναστολή κάποιων οικονοµικών υποχρεώσεων. Έχουµε την αναστολή κάποιας κανονικότητας.
Τίθενται δύο ερωτήµατα σχετικά µε το αν χρειάζεται αναστολή
της δηµοκρατίας και των δηµοκρατικών διαδικασιών και αν χρειάζεται αναστολή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Για τη δηµοκρατία, οι πιο πολλοί εδώ θα συµφωνούσαν ότι δεν υπάρχει λόγος και ότι η δηµοκρατία, ο διάλογος, η αντιπαράθεση απόψεων
µπορεί να µας κάνει όλους πιο πλούσιους, κι εµάς, αλλά και την
Κυβέρνηση. Άρα, όλοι θα καταγγείλουµε αυτά που γίνονται στην
Ουγγαρία και θα τα πάρουµε συγχρόνως σαν µία προειδοποίηση
ότι πρέπει σ’ αυτό να είµαστε αµείλικτοι ότι δεν αναστέλλεται η
δηµοκρατία.
Το δεύτερο θέµα είναι το ιδεολογικό, δηλαδή αν χρειάζεται
αναστολή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης σήµερα είπε ότι η µόνη ιδεολογία είναι η σωτηρία των ανθρώπων
και όλοι είµαστε ίσοι µπροστά στην απειλή. Δεν θα µπορούσα να
σκεφτώ µία πιο ιδεολογική παρέµβαση από αυτό. Αλήθεια, είµαστε όλοι ίσοι µπροστά στην απειλή; Υπάρχει ισότητα για τους
πρόσφυγες, για τους ανέργους, για τους φτωχούς και για τους
πλούσιους; Σοβαρά µιλάτε; Είµαστε όλοι ίσοι; Είναι στην αγορά
εργασίας το ίδιο οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες που είναι στη
φροντίδα υγείας, που κατά πλειοψηφία είναι γυναίκες και µετανάστριες –παγκοσµίως µιλάω- και είναι και γυναίκες και είναι χαµηλόµισθοι; Είναι το ίδιο πράγµα αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ιδεολογία δεν είναι ένα έξτρα, δεν είναι κάτι που γίνεται µόνο
σε περιόδους κανονικότητας, γιατί είναι το φίλτρο µέσα από το
οποίο βλέπουν την πραγµατικότητα. Όταν εσείς κάνετε διάφορα
πράγµατα, βλέπετε τον κόσµο µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, µε
µία συγκεκριµένη ιδεολογία. Το ερώτηµα είναι αν µπορούµε, τουλάχιστον, να το δούµε αυτό και να συζητήσουµε σοβαρά αυτές
τις ιδεολογικές διαφορές και αν µπορεί σε κάποια σηµεία να
υπάρχει σύγκλιση.
Όταν, κύριε Σταϊκούρα, σας κάνουµε κριτική ότι δεν παίρνετε
αρκετά µέτρα ή δεν τα παίρνετε όσο µπροστά γίνεται ή ότι το
κάνετε σταδιακά, δεν είναι ότι είµαστε λαϊκιστές και θέλουµε περισσότερα µέτρα. Έχουµε µία ιδεολογική ανάλυση της οικονοµίας, της θεωρίας της οικονοµίας, που λέει ότι αυτή η στρατηγική
έχει µεγάλους κινδύνους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχει τον µεγάλο κίνδυνο όταν τελειώσει το καθαρά υγειονο-
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µικό κοµµάτι, να µην υπάρχει γρήγορη ανάπτυξη, γιατί θα υπάρχει πολύς κόσµος που θα έχει αποθέµατα χρέους και αντί να µπορεί να ξοδέψει, θα πρέπει να ξεπληρώσει αυτά τα χρέη. Αυτός
είναι ο τρόπος που εµείς βλέπουµε την πραγµατικότητα, τι γίνεται σε µεγάλες υφέσεις, όπως το ’29, όπως το 2008 - 2009, όπως
και τώρα. Και σας καλώ όταν µας κάνετε κριτική, τουλάχιστον να
εµπλέκεστε µε τα επιχειρήµατά µας, ότι πρέπει, όπως λένε πάρα
πολλοί οικονοµολόγοι, να πάρουµε περισσότερα µέτρα και πιο
γρήγορα, ακριβώς για να αποφύγουµε µια κρίση που θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Χρειάζονται αυτά τα µέτρα. Αυτή είναι η
αντιπαράθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και στο κάτω-κάτω, κύριε Σταϊκούρα, να µας πείτε αν η κριτική
µας είναι σωστή σχετικά µε το ότι τα 530 ευρώ δεν φτάνουν για
τους εργαζόµενους. Δεν φτάνουν για να ζήσουν καλά τώρα,
αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν θα φτάνουν για να ξοδέψουν
όταν θα βγούµε από αυτή την κρίση.
Αν έχουµε ή δεν έχουµε δίκιο πως ό,τι πάει πίσω σε φόρους
και σε ασφαλιστικές εισφορές θα το βρουν µπροστά τους οι επιχειρήσεις και πάλι θα έχουν πρόβληµα; Άρα, αν αυτή είναι η
άποψή σας, σας καλούµε να έχετε τουλάχιστον ένα πρόγραµµα
αποπληρωµής, για να ξέρουν και να µπορούν να σχεδιάσουν οι
επιχειρήσεις και τα άτοµα βγαίνοντας από την κρίση τι µπορούν
να ξοδέψουν, τι µπορούν να επενδύσουν και τι δεν µπορούν.
Και έρχοµαι στο τελευταίο που αφορά την αγορά εργασίας και
µε ξεπερνάει. Εδώ όχι µόνο δεν έχουµε αναστολή της ιδεολογικής µας αντιπαράθεσης, αλλά έχουµε και µια ενίσχυση αυτής.
Όπου µας λέτε οι επιχειρήσεις να πάρουν τους ίδιους εργαζόµενους, δεν µας λέτε αν θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, δεν µας
λέτε αν θα είναι οι ίδιες σχέσεις εργασίας. Και όταν δεν τα ξεκαθαρίζετε όλα αυτά, δηµιουργείται η υποψία ότι για άλλη µια
φορά η κρίση είναι µια ευκαιρία για περαιτέρω ευελιξία στην
αγορά εργασίας, µια ευκαιρία για να συνεχιστούν οι χαµηλοί µισθοί στην κρίση, ενώ η δική µας ιδεολογική θεωρητική ανάλυση
είναι ότι αυτό είναι που µας έφερε στην κρίση. Διότι η κρίση του
2008 ήταν ακριβώς λόγω ανισοτήτων, ακριβώς γιατί οι εργαζόµενοι δεν είχαν αγοραστική δύναµη, µε αποτέλεσµα να δανείζονται και να δηµιουργηθεί αυτή η κρίση.
Άρα, δεν θα πρέπει να κάνουµε επιθετικές αντιπαραθέσεις,
αλλά να εµπλέκεστε µε τα επιχειρήµατα, γιατί δεν είναι µόνο ότι
θέλουµε περισσότερα χρήµατα, αλλά το ότι έχουµε µια συγκεκριµένη θεώρηση που σε κάποια σηµεία της µπορεί να συµφωνείτε και σε κάποια άλλα να διαφωνείτε. Όµως, θα πρέπει να
πείτε πού διαφωνείτε σε αυτήν την οικονοµική λογική. Και τότε,
οι ιδεολογικές συζητήσεις µπορούν να είναι και παραγωγικές. Σε
κάποια σηµεία µπορεί να µας πείσετε, σε κάποια άλλα να µη µας
πείσετε, αλλά να πάει µπροστά η κουβέντα.
Κατά τη δική µας άποψη -και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε
και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας- επιµένουµε ότι συνολικά
δεν έχετε πάρει εγκαίρως το µέγεθος των µέτρων που χρειάζεται, κάτι που θα πληρώσουµε στο µέλλον. Δεν είναι αργά, αλλά
δεν µπορείτε να βασιστείτε σε αυτό στο οποίο πάντα βασιζόταν
και το Eurogroup και είναι στην ιδεολογία σας: Κάνουµε κάτι
τώρα και αν χρειαστεί, εδώ είµαστε να κάνουµε περισσότερα.
Γιατί; Διότι αυτό δεν αλλάζει τις προσδοκίες των οικονοµικών
δρώντων, είτε αυτοί είναι οι εργαζόµενοι είτε είναι οι επιχειρήσεις. Τους δηµιουργεί τεράστια ανασφάλεια όχι µόνο στην
αγορά εργασίας, αλλά και στην πραγµατική οικονοµία, και στον
τουρισµό, και στον αγροτικό τοµέα. Τους δηµιουργεί µεγάλη
ανασφάλεια! Και επειδή ξέρετε πολύ καλά -δεδοµένου ότι είστε
και καλός οικονοµολόγος- ότι οι προσδοκίες είναι πολύ σηµαντικές στην οικονοµία, αυτή η ανασφάλεια θα έχει ως αποτέλεσµα
η κρίση να κρατήσει πολύ περισσότερο. «Too little too late», αλλά
δεν είναι αργά να αντιστρέψετε αυτήν την πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ.
Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα ειπώθηκαν πολλά. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να ξεκι-
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νήσω, χωρίς φυσικά να έχω καµµία διάθεση να κάνω µάθηµα, µε
το τι είναι φιλανθρωπία. Πάντως, η φιλανθρωπία, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι φιλανθρωπία όταν
αυτή διαφηµίζεται. Εδώ τα έχουµε µπερδέψει λίγο τα πράγµατα.
Δεν είναι φιλανθρωπία όταν διαφηµίζουµε ότι δήθεν είµαστε µεγαλόψυχοι και ότι δίνουµε το σύνθηµα να δείξουµε εθελοντικά
στον κόσµο πόσο φιλάνθρωποι είµαστε εµείς, ενώ οι άλλοι δεν
είναι.
Ακούστε λίγο. Είναι ανήθικο -κάτι που έχει πει από την πρώτη
στιγµή η Ελληνική Λύση- να χτίζουµε επικοινωνιακά πάνω στην
πανδηµία, από όποια πλευρά κι αν προέρχεται αυτό το χτίσιµο.
Γίνονται πράξεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πράξεις. Ήρθε η
ώρα για πράξεις. Ήρθε η ώρα να σταθούµε δίπλα στους Έλληνες. Και εµείς ως κόµµα, µια και βγήκε πλέον προς τα έξω, αυτό
κάνουµε, χωρίς τυµπανοκρουσίες, χωρίς δελτία τύπου, χωρίς να
σέρνουµε ή να αναγκάσουµε κανέναν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, όπως επιχείρησε να κάνει µε τον δήθεν εθελοντισµό του
ο κ. Μητσοτάκης πριν από τέσσερις µέρες και στήθηκε ένα ολόκληρο γαϊτανάκι γύρω από αυτό.
Και να σας πω και κάτι; Αν θέλετε, λοιπόν, να βοηθήσουν όλοι
αυτοί του δηµοσίου, ξεκινώντας από τους Βουλευτές -που επαναλαµβάνω το τι έκαναν οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης το
κρατάµε για µας, για να κοιµόµαστε εµείς καλά το βράδυ- ξεκινήστε, κύριε Υπουργέ, και κόψτε µισθούς, κόψτε αργοµισθίες
από τους προέδρους, τους διευθυντές, τα µέλη των διοικητικών
συµβουλίων που διορίζετε σε κρατικούς οργανισµούς που παίρνουν µια χαρά παχυλούς µισθούς, από τους δικαστικούς, από
όλα τα «γαλάζια» παιδιά, τα οποία διορίζετε από τον Ιούλιο µέχρι
και σήµερα µε το λεγόµενο «επιτελικό κράτος» και τα φορτώσατε
στην πλάτη των Ελλήνων, αυτών των Ελλήνων που τώρα εσείς
προσπαθείτε να κοροϊδέψετε µε τη φούσκα της εθελοντικής κατάθεσης της βουλευτικής αποζηµίωσης. Γιατί για µια φούσκα
πρόκειται.
Και πάµε γρήγορα στα υπόλοιπα θέµατα. Πάµε, λοιπόν, στα
επικοινωνιακά παιχνίδια µε τους δήθεν απείθαρχους Έλληνες.
Γιατί είναι απείθαρχοι οι Έλληνες; Μέσα στο σπίτι τους είναι. Το
80%, 90% των Ελλήνων είναι µέσα στα σπίτια τους. Και ξέρετε
γιατί µένουν και µένουµε µέσα στα σπίτια µας; Για να µη χαθούν
ανθρώπινες ζωές από το κακό χάλι που έχει η Ελλάδα και η υγεία
της Ελλάδος. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να πετύχουµε να κρατήσουµε την πανδηµία, προκειµένου να µη φτάσουµε στο σηµείο
να κρεµάσει το σύστηµα, ένα σύστηµα το οποίο θα έπρεπε να
µπορεί να ανταποκρίνεται, όπως ανταποκρίνεται, για παράδειγµα, στη Γερµανία όπου εκεί έχουν είκοσι οκτώ χιλιάδες ΜΕΘ
και εδώ έχουµε τρεις ή οκτακόσιες πενήντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και συνεχίζουµε. Γιατί µοιράζετε τώρα τα χρήµατα αυτά τα
οποία λέτε προσχηµατικά «δώστε από δύο χιλιάρικα και σώσαµε
το σύστηµα», όταν µοιράζετε εκατοµµύρια ευρώ δεξιά και αριστερά; Τον στόχο τον πετύχατε. Όλοι οι Έλληνες είναι µέσα στα
σπίτια. Όλη µέρα βλέπουν στο χαζοκούτι τον Παπαδόπουλο να
µας απειλεί να µη βγούµε από το σπίτι. Και καλά κάνει ο Σπύρος.
Τον πετύχατε τον στόχο.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να επιβάλλετε και στα κανάλια, τους
φίλους σας, στους οποίους έχετε και πρόσβαση, να παίζουν δωρεάν διαφηµίσεις. Εδώ πέφτουν βροχή οι ΠΝΠ. Βγάλτε, λοιπόν,
µια ΠΝΠ, µια υπουργική απόφαση ότι είστε υποχρεωµένοι να παίζετε δωρεάν κοινωνικά µηνύµατα για τον κορωνοϊό, για την πανδηµία και δώστε τα 11 εκατοµµύρια ευρώ στο Νοσοκοµείο
Καστοριάς που δεν έχουν ούτε µία γάζα και µία µάσκα οι άνθρωποι και στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της χώρας. Γιατί δεν το κάνετε
αυτό;
Γι’ αυτό λέω ότι είναι όλα προσχηµατικά. Όµως, δεν θέλετε να
χαλάσετε τη ζαχαρένια των δικών σας ανθρώπων, των συµµάχων, φίλων, καναλαρχών, γιατί πού θα βγαίνουµε αύριο, µεθαύριο να λέµε ό,τι θέλουµε, όποτε θέλουµε και για όσο χρόνο
θέλουµε; Στα κανάλια µας! Πάρτε, λοιπόν και αυτά τα χρηµατάκια και να είµαστε καλά.
Και πάµε τώρα σε ένα άλλο θέµα, γιατί πάλι µε τα κανάλια
έχουν όλα µια σύνδεση. Τι γίνεται, βρε παιδιά; Έχουµε ένα τε-
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ράστιο θέµα, το θέµα µε τον κορωνοϊό. Μας ενηµερώνουν όλοι
κάθε µέρα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Άλλα θέµατα δεν υπάρχουν; Θα βγούµε κάποια στιγµή έξω από τα σπίτια
µας και θα δούµε µία άλλη Ελλάδα! Δεν µας έχει ενηµερώσει κανένα από τα κανάλια για τις χίλιες διακόσιες ογδόντα αφίξεις λαθροµεταναστών µέσα στον Μάρτιο. Ένα κανάλι δεν είπε ότι
είχαµε χίλιες διακόσιες ογδόντα αφίξεις µέσα στον Μάρτιο! Πού
είναι ο περήφανος κ. Μηταράκης, που τα µέτρα του πιάνουν
τόπο, να µας πει αν είχαµε ή δεν είχαµε χίλιες διακόσιες ογδόντα
αφίξεις λαθροµεταναστών;
Και αρχίζουν και σκάνε οι βόµβες µία, µία.
Είκοσι έλεγχοι δειγµατοληπτικά έγιναν σε hot spot στη Ριτσώνα και οι είκοσι ήταν θετικοί στον ιό. Τρέµω στην ιδέα αν αρχίσουν οι έλεγχοι στη Μόρια στους είκοσι τρεις χιλιάδες, είκοσι
τέσσερις χιλιάδες, είκοσι οκτώ χιλιάδες που είναι στοιβαγµένοι
εκεί µέσα. Και αυτές τις βόµβες έχετε τη φαεινή ιδέα, µε πρωτεργάτη τον Μηταράκη και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, να τις µεταφέρετε στην ηπειρωτική χώρα τώρα που
ο Έλληνας είναι κλεισµένος στο σπίτι του. Γιατί αυτό κάνετε. Εκµεταλλεύεστε τις καταστάσεις και την ησυχία που υπάρχει έξω.
Αυτοί σουλατσάρουν στα ATM, τις αγορές και τους δρόµους της
Ελλάδας κατά µπουλούκια κι εµείς είµαστε µέσα στο σπίτι. Και
δέρνουµε γεροντάκια που δεν δείχνουν την κάρτα σε έναν δηµοτικό υπάλληλο της αστυνοµίας. Αυτό κάνουµε δυστυχώς. Τι θα
γίνει, λοιπόν;
Γι’ αυτό σας λέµε, κρατήστε τους µακριά από την ενδοχώρα,
κρατήστε τους µακριά από τα αστικά κέντρα και πηγαίνετέ τους
όλους µαζί, όπως είναι τώρα, στα ακατοίκητα νησιά. Θα σκάσει
βόµβα υγειονοµική. Δεν θα µείνει ΜΕΘ που δεν θα έχει µέσα απ’
αυτούς. Καταλάβετέ το. Τα πράγµατα είναι οριακά.
Πάω σε κάτι άλλο για να κλείσω. Δεν είναι εδώ ο κ. Γεωργιάδης. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση ο κ. Σταϊκούρας. Όπως διαφήµισε λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης, µε πολύ έντονο κιόλας τρόπο, στα
social media την καταβολή του 50% του µισθού του για την πανδηµία, µε τον ίδιο τρόπο παρουσίασε και το ότι θα κουνήσει το
δάχτυλο στις εισπρακτικές εταιρείες και ότι δεν θα παίρνουν τηλέφωνο οι εισπρακτικές εταιρείες εν µέσω πανδηµίας τροµοκρατηµένους Έλληνες πολίτες. Δεν έγινε τίποτα. Σήµερα, λοιπόν,
υπάρχουν πάνω από εκατό καταγγελίες για εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν κανονικά κι ασκούν πιέσεις στους πολίτες
τις τελευταίες µέρες. Το αποκάλυψε ο Πρόεδρος των δανειοληπτών, ο κ. Βαγγέλης Κρητικός, µε σηµερινές του δηλώσεις. Το
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάνω από εκατό καταγγελίες και για εισπρακτικές εταιρείες,
αλλά και για τη ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα κοράκια, οι εισπρακτικές δεν σέβονται τίποτα. Ούτε τον πόνο των Ελλήνων τώρα
που είναι κλεισµένοι µέσα στο σπίτι. Αυτό το καρκίνωµα που λέγεται εισπρακτικές εταιρείες, αυτά τα κοράκια που ρουφάνε το
αίµα του ελληνικού λαού, ούτε τώρα σέβονται. Βάλτε τες στη
θέση τους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Κλείνω µε δυο σχόλια, κύριε Υπουργέ.
Κόπτεται το Υπουργείο, είπε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις ελληνοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων. Καλά
κάνει και κόπτεται, αλλά είναι και αυτό προσχηµατικό και υποκριτικό ξέρετε. Δεν µπορεί να κόπτονται οι συγκεκριµένοι άνθρωποι για τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων, όταν έχουµε ξεπουλήσει τη φέτα µας και το λάδι -και το ξέρουµε πολύ καλά αυτόόταν έχουµε «σκοποποιήσει» τη Μακεδονία µας και όταν έχουµε
ισλαµοποιήσει τα νησιά µας.
Κλείνω µε κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είµαι σίγουρος ότι θα σας
ενδιαφέρει κι εσάς γιατί ξέρω ότι κι εσείς είστε ένας βαθιά θρησκευόµενος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ.
Ένα µήνυµα της Ελληνικής Λύσης εν όψει των αγίων ηµερών
που έρχονται. Κλείστε τις εκκλησίες, αλλά αφήστε να λειτουργήσουν οι εκκλησίες µε κλειστές τις πόρτες. Να βάλουµε µεγάφωνα
στις εκκλησίες µας. Να ψάλουµε όλοι µαζί µε ένα κερί και µια
λαµπάδα το «Γλυκύ µου έαρ» ή το «Χριστός Ανέστη». Να είναι το
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µήνυµα της Ορθοδοξίας, το οποίο πρέπει να φτάσει σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας. Να καλύψει αυτό το µήνυµα και αυτή η ψαλµωδία στις δύσκολες αυτές στιγµές την κάθε άναρθρη κραυγή
του κάθε ιµάµη που φωνάζει κάθε απόγευµα, κύριε Πρόεδρε, παράνοµα στα παράνοµα τζαµιά της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Ανδρέας Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσο λειτουργούµε, καταλαβαίνουµε ειδικά σήµερα πόσο σηµαντική ήταν η επιλογή να µην κλείσει η Βουλή. Και πόσο σηµαντικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και κάτι
περισσότερο των Ελλήνων πολιτικών βασίζει τις πολιτικές της τοποθετήσεις και γενικότερα τη στάση της στη λογική της επιστήµης και σε καµµία περίπτωση στις διάφορες ανοησίες, συνωµοσιολογικές ή µη.
Το παράδειγµα που δίνουν όσοι εργάζονται στο σύστηµα
υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ, διοικητικό
προσωπικό που σχετίζεται µε την παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών, πρέπει να είναι παράδειγµα αυτό τον καιρό για όλη τη δηµόσια διοίκηση. Η αυταπάρνηση που δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί
πρέπει να είναι σύνθηµα για όλους και για όλες που εργάζονται
στον δηµόσιο τοµέα.
Για να κυριολεκτούµε, κύριε Υπουργέ, εµείς µε τον Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου κάναµε µια ρύθµιση, όταν µας δέρνανε στο
Υπουργείο Εργασίας και προβλέψαµε οι νοσηλευτές να υπάγονται στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Αυτή την πρόβλεψη, που για
τον ιδιωτικό τοµέα ίσχυσε, δεν την εφάρµοσε κανείς από τους
προκατόχους σας, και εσείς στο λίγο χρονικό διάστηµα που
είστε, ως και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για τους νοσηλευτές του
δηµόσιου τοµέα υπό την έννοια του ΕΣΥ. Του δηµόσιου τοµέα
υπό την έννοια µιας υπουργικής απόφασης του κ. Βενιζέλου και
δικής µου και εκείνων που εργάζονται στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Από την εποχή της κρίσης µε βάση αυτή την απόφαση που
επικαλούµαι τα είχαµε εντάξει στο σύστηµα παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών της χώρας.
Πρέπει να φανεί µε τρόπο εµπράγµατο η συµπαράστασή µας,
της ελληνικής πολιτείας, της Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης
στη µάχη αυτή που δίνουν. Η Αντιπολίτευση προτείνει. Θέλω να
µας πείτε κάποια στιγµή γιατί δεν δέχεστε την ένταξη αυτών στα
ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Το υπογραµµίζω, το τονίζω. Έχουµε
πάλι τροπολογία εδώ. Όχι δηµαγωγική για όλους όσοι είναι µέσα
στο σύστηµα, αλλά γι’ αυτούς που είναι στην πρώτη γραµµή της
µάχης. Γιατρούς, νοσηλευτές εργαζοµένους στο ΕΚΑΒ, διοικητικό προσωπικό που εργάζεται σε υπηρεσίες σχετικές µε την παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών, καθώς και των στρατιωτικών
νοσοκοµείων επαναλαµβάνω. Στην τροπολογία µας αυτή θα επιµείνουµε και θα επιµένουµε κάθε φορά που συζητάµε εδώ στη
Βουλή.
Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να ενηµερώσετε και τους
υπόλοιπους συναδέλφους σας ότι η αναστολή κάποιων δραστηριοτήτων της δηµόσιας διοίκησης δεν σηµαίνει ότι οι εσωτερικές
διεργασίες των Υπουργείων πρέπει να σταµατήσουν. Θέλω να
κάνω µια αναφορά, γιατί είχαµε υπόσχεση επίλυσης του θέµατος
τον Μάρτιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι το θέµα της συνεπιµέλειας γονέων που βρίσκονται εν διαστάσει σε ό,τι αφορά τα
τέκνα τους δεν πρέπει να παύει να µας απασχολεί τώρα επειδή
υπάρχουν άλλα σηµαντικότερα θέµατα. Ο λόγος είναι πως µια
ειδική τους έκφανση είναι ότι αυτόν τον καιρό, µ’ αυτά τα περιοριστικά µέτρα οι πατεράδες κυρίως, κύριε Υπουργέ, λόγω µιας
κακής λειτουργίας των δικαστηρίων, δεν µπορούν να δουν τα
παιδιά τους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µεταφέρετε στον
Υπουργό Δικαιοσύνης αυτό το µήνυµα. Μας είχε υποσχεθεί ότι
µέσα στον Μάρτιο θα είχαµε απόφαση. Κι ακόµα µαθαίνουµε ότι
δεν έχει συγκροτηθεί η αρµόδια επιτροπή. Η εσωτερική λειτουργία της διοικήσεως πρέπει να προχωράει µε τρόπο απρόσκοπτο,
αφού και οι τηλεδιασκέψεις λύνουν τα χέρια και σε επίπεδο
Υπουργικού Συµβουλίου, µα και σε επίπεδο υπαλληλικό.
Θέλω να σας κάνω µια επισήµανση όχι για λόγους ρητορικούς.
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Είχατε πάρει µια πολύ σωστή απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα αυτών οι οποίοι εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους µέχρι και
τον Φεβρουάριο, να µπορούν για τρεις µήνες αν έχουν οικονοµικά προβλήµατα που προκαλούνται από τις πολιτικές επιλογές
που έκανε ορθά η ελληνική πολιτεία, να µην ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους. Για τρεις µήνες, επαναλαµβάνω. Κι όµως εγώ
καταγγέλλω προχθεσινή συγκεκριµένη παρέµβαση υπαλλήλου
της «INTRUM». Ο άνθρωπος που µου το κατήγγειλε εξυπηρετούσε τα δάνειά του επί δεκατρία χρόνια για κύρια κατοικία ως
και τον Μάρτιο. Κλήθηκε µε έναν ανάγωγο τρόπο να συνεχίσει
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ένα µήνα δεν πλήρωσε, τον
Μάρτιο. Πέρασε στα ληξιπρόθεσµα το δάνειό του αυτοµάτως και
εµφανίστηκε η υπάλληλος της «INTRUM» µε τον πιο ανάγωγο
τρόπο και απαίτησε την γρήγορη πληρωµή.
Ενηµερώθηκα από τον κ. Γεωργιάδη το πρωί ότι υπήρξε παρέµβαση δική σας στο θέµα. Μου ζήτησε να πω από τη Βουλή –
και το λέω- ότι όποιος δανειολήπτης έχει απέναντί του τέτοια
συµπεριφορά να λέει ρητορικά αυτό που είπα, ότι για τρεις µήνες
η ελληνική πολιτεία του δίνει αυτό το δικαίωµα και να κλείνει το
τηλέφωνο.
Πρέπει όµως να γίνει µια παρέµβαση στις εισπρακτικές εταιρείες, γιατί είναι προσβολή για τους συνεπείς δανειολήπτες, που
πριν την υγειονοµική κρίση ήταν απολύτως συνεπείς, να υφίστανται ταπεινώσεις και προσβολές αυτού του επιπέδου. Επίσης,
υπήρχε και υπάρχει αναστάτωση σε σχέση µε τις επιταγές.
Επειδή µια ΠΝΠ σας είχε ανάγκη ερµηνείας, η υπάλληλος της
ALPHA µε ενηµέρωσε ότι δεν µπορεί να πληρώνει και από την
άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι υπάλληλοι, επειδή η ΠΝΠ δεν είχε
ακόµη δηµοσιευθεί, να εξοφλούν τις επιταγές σε χρόνο dt. Αντιφατικές συµπεριφορές τις ίδιες µέρες, χθες και προχθές. Οι λύσεις πρέπει να δοθούν. Είναι µέσα, υπάρχει µέσα. Έγινε συγκεκριµένη αναφορά, αλλά πρέπει να γίνουν οι κατευθύνσεις πάρα
πολύ σαφείς προς όλους.
Δεν είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας και αυτό που θα πω αφορά
την περιφέρεια σας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και σας έχω ενηµερώσει. Υπάρχουν πολλές µονάδες υγείας, που έχουν προβλήµατα. Αναφέροµαι σε περιφερειακό ιατρείο της εκλογικής σας
περιφέρειας, στη Βρίσα Λέσβου, όπου η γιατρός Κατερίνα Πιτσιδήµου µού έχει καταγγείλει απαράδεκτες καθηµερινές συνθήκες
δουλειάς. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να εξατοµικεύει τις
δράσεις του και εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αλλά δεν είναι σαφές
ποια είναι αυτή η ανάγκη και ποια είναι η έκταση της: Υπουργείο
Υγείας, περιφέρειες υγειονοµικές, νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα,
περιφερειακό ιατρείο, εδώ εν προκειµένω, που και κρούσµατα
κορονοϊού στο προσωπικό του είχε και κτήριο να εργαστεί δεν
έχει, καθώς σε κοντέινερ δουλεύει λόγω των σεισµών, µια απαράδεκτη κατάσταση. Να σκεφτούµε λίγο τους ανθρώπους που
δουλεύουν εκεί.
Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε ένα θέµα δικό σας. Είχα µια σχετική συζήτηση για τον τουρισµό µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Λιβανό, µε τον οποίο µπορούµε και ανταλλάζουµε
απόψεις σε πολύ σοβαρή βάση και µου πιστοποίησε ότι 20% αυτήν την εικόνα είχα- το 2019 ήταν το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν. Με την κρίση, όπως
αυτή έχει ξεσπάσει -δεν δηµαγωγώ, κάνοντας σας ρητορικό ερώτηµα, αλλά είναι ένα σηµείο που αφορά το 1/5 του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος- µε οδηγεί στην ανάγκη να σας ρωτήσω για
τα µέτρα που παίρνετε αυτήν τη στιγµή και καλώς τα παίρνετε.
Ο κ. Πουλάς ήταν ιδιαιτέρως γενναιόδωρος και στην επιτροπή
και σήµερα εδώ. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν απέναντί µας, δεν
ήταν καθόλου. Παρέλειψε αναφορά σε δικές µας θετικές δράσεις και αισθάνθηκα προσβεβληµένος, γιατί εµείς δεν τσιγκουνευόµαστε, αγαπητέ Ανδρέα, στην καλή κριτική, αλλά δεν έχουµε
από την πλευρά της Κυβέρνησης αντίστοιχη λειτουργία απέναντί
µας.
Εδώ σας ερωτώ: Υπάρχει ανάγκη σχεδίου; Υπάρχει. Γιατί µετά
από δύο µήνες που θα βγούµε, όπως όλοι ελπίζουµε και παλεύουµε, από αυτήν τη µάστιγα, τότε κύριε Υπουργέ, στον τουρισµό που συγκροτεί, ξαναλέω, το 1/5 του ετήσιου Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος τι θα γίνει; Εδώ µιλάµε όχι µόνο για τον τουρισµό και τους εργαζόµενους εκεί, αλλά αυτά τα οποία προσφέ-
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ρει στα ασφαλιστικά ταµεία, στο δηµόσιο ταµείο, στις τελικές δυνατότητες της χώρας να αντεπεξέρχεται στις προγραµµατικές
της υποχρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε πάει στα δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω µε αυτήν τη φράση και αυτήν
την ερώτηση.
Δεν είµαι δηµαγωγός, δεν µιλάω για αποσπασµατικές παρεµβάσεις εκεί που έχετε µέτρα. Καταλαβαίνω και µπορώ να καταλάβω ως έµπειρος πολιτικός πόσο δύσκολο είναι σε µια τέτοια
κατάσταση να έχεις ολοκληρωµένο σχέδιο για όλα. Καταλαβαίνω! Αλλά όταν πρόκειται για τη βαριά µας βιοµηχανία, σε ό,τι
αφορά την οικονοµία µας, που είναι ο τουρισµός, χρειάζεται κάτι
παραπάνω από τα µέτρα του Απριλίου ή τα µέτρα του Μαΐου.
Χρειάζεται να µας πείτε πώς το σκέφτεστε. Σηµειώνω ότι ο Υπουργός Τουρισµού είναι περίπου άλαλος αυτόν τον καιρό και
δεν έχω κάτι εναντίον του ανθρώπου, σε καµµία περίπτωση, αλλά
περιµένω από εσάς που έχετε την επιστασία της λειτουργίας της
οικονοµίας µια λέξη παραπάνω από ένα συγκεκριµένο µέτρο του
Μαρτίου ή του Απριλίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώνονται
οι οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σπήλιο Λιβανό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση και το
ανοιχτό και ενεργό εθνικό µας Κοινοβούλιο έδωσε πάλι ένα
ισχυρό δηµοκρατικό µήνυµα. Επιβεβαίωσε τη σωστή απόφαση
του Προεδρείου της Βουλής για συνέχιση της λειτουργίας του
και βέβαια υπογράµµισε έντονα τη διαφορά από πρακτικές, όπως
αυτήν της Ουγγαρίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κ.
Τσακαλώτος, που προφανώς δεν ταιριάζουν στην ιστορική παρακαταθήκη της κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας.
Σήµερα, ακούσαµε τον Πρωθυπουργό να κάνει έναν απολογισµό των πρώτων τριάντα ηµερών. Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε
ότι τα πάµε αρκετά καλά. Έχουµε ελπιδοφόρα αποτελέσµατα
από την πολιτική που ακολουθείται, βρισκόµαστε όµως µόνο στο
τέλος της αρχής. Πάµε καλά, γιατί στηριχτήκαµε πρακτικά σε
τέσσερις άξονες: Ο πρώτος ήταν τα σκληρά, εµπρόθεσµα και
αποτελεσµατικά µέτρα, ο δεύτερος ήταν το συγκεκριµένο και καλοδουλεµένο σχέδιο τόσο για την ενίσχυση του συστήµατος
υγείας, τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού, της επικοινωνίας
και ενηµέρωσης της κοινωνίας που είναι πολύ σηµαντική και της
στήριξης των πολιτών και της επιχειρηµατικότητας µε προοπτική
την αναγέννηση της εθνικής µας οικονοµίας. Γι’ αυτά µίλησαν
αναλυτικά οι Υπουργοί, θα ξαναµιλήσει ο κ. Σταϊκούρας, οπότε
εγώ δεν θα φάω τον χρόνο σας. Τρίτον, στην υποµονή και την
υπευθυνότητα των πολιτών, της συντριπτικής πλειοψηφίας. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν οι λίγοι, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η
αντίδραση, η ανυπακοή, η γραφικότητα είναι µαγκιά. Δεν είναι
µαγκιά, είναι ανοησία και αν χρειαστεί να πάρει το κράτος και
άλλα µέτρα, θα το κάνει. Τέταρτον, η οµοψυχία του πολιτικού
µας συστήµατος. Όπως είδαµε και σήµερα και επιβεβαίωσαν
όλοι οι Αρχηγοί των κοµµάτων που µίλησαν, στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων, είναι λίγες και ανιστόρητες αυτές οι εξαιρέσεις που δεν αξίζουν να αναφερθούµε.
Έγινε βέβαια κριτική και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να
µένει ανοιχτό το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επιγραµµατικά να απαντήσω σε κάποια απ’ αυτά τα σηµεία κριτικής που έγινε. Ο κ. Τσακαλώτος, το είπα και πριν, νοµίζω εκτός κλίµατος, ήταν επιθετικός τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τον πάντα µετριοπαθή κ. Σταϊκούρα και µε µεγάλη αγωνία προσπάθησε να καλύψει πάλι το παρελθόν, να καλύψει την οικονοµική του πολιτική.
Έχουµε χρόνο γι’ αυτά. Σήµερα όλοι πρέπει να ασχοληθούµε µε
έναν κοινό σκοπό, όπως αποτυπώθηκε από τους υπόλοιπους οµιλητές: την αντιµετώπιση του προβλήµατος που έχουµε.
Μας κατηγόρησε επίσης ότι η Κυβέρνηση ρίχνει λίγα χρήµατα
στην αγορά. Η απάντηση είναι απλή, ότι όσοι ζητούν ατελείωτες
παροχές πλειοδοτούν άκριτα και στέλνουν την Ελλάδα πιο κοντά
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στα µνηµόνια. Έκανε επίσης αναφορά στον λόγο του Πρωθυπουργού ότι είπε δήθεν ότι έχουν ισοπεδωθεί οι ιδεολογικές διαφορές. Δεν έκανε αυτό ο Πρωθυπουργός, ούτε αυτό κάνει η
Κυβέρνηση, ούτε όλοι εµείς εδώ µέσα. Απλά µιλάµε για την πρώτιστη ανάγκη της σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής, της σωτηρίας
των πολιτών. Λυπούµαι ειλικρινά που η ιδεοληψία του -εύχοµαι
να µην κατακλύζει το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ- τον αποµακρύνει από
την πραγµατικότητα.
Ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως και ο Αρχηγός της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για προµήθειες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, όµως
θα ήθελα να δώσω κάποιες σύντοµες απαντήσεις.
Πρώτον, σχετικά µε τα 11 εκατοµµύρια της διαφήµισης, που
έχει γίνει πολύς λόγος. Είναι όλα ανοιχτά, οι συµβάσεις είναι
ανοιχτές, µπορείτε να πάτε να τις ελέγξετε και για οτιδήποτε
βρείτε µπορείτε κάλλιστα να πάτε στον εισαγγελέα. Ας µην ρίχνουµε νερό στον µύλο του λαϊκισµού.
Όσον αφορά στο κοµµάτι του τέλους των 21 εκατοµµυρίων
που είπατε ότι χαρίστηκε, να σας πω ότι αυτό δεν χαρίστηκε,
απλά θα καταβληθεί τις επόµενες χρονιές ακέραιο από τις εταιρείες οι οποίες πήραν µε τον δικό σας, πράγµατι, διαγωνισµό τις
άδειες.
Από εκεί και πέρα, όλες οι απευθείας αναθέσεις γίνονται για
την ταχύτητα του πράγµατος και, όπως είπα και πριν, είναι ανοιχτές και στην πολιτική, αλλά και σε οποιουδήποτε άλλου -εισαγγελέα ή οποιουδήποτε- χρειαστεί να µπει τη µατιά.
Μας εγκαλέσατε ότι έχουµε βγάλει λίγες θέσεις για την υγεία.
Προτείνατε πάλι τις τέσσερις χιλιάδες. Έχουµε, όµως, εγκρίνει,
έχει εγκρίνει η Κυβέρνηση ήδη τέσσερις χιλιάδες διακόσιες θέσεις, άρα, υπερβαίνουµε αυτό το οποίο ζητάτε. Έχουν ήδη, µε
αυτές τις τάχιστες διαδικασίες, αναλάβει υπηρεσία δύο χιλιάδες.
Οι επιχειρήσεις δεν δοκιµάζονται από την πολιτική της Κυβέρνησης, όπως είπατε. Δοκιµάζονται από την ίδια την κρίση και θα
σας καλούσα να µην κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας, διότι δεν
µπορείτε να πείσετε κανέναν ότι έχετε µεγαλύτερη ευαισθησία
για τη µεσαία τάξη και τη µέση ελληνική επιχείρηση.
Το 3,5% του ΑΕΠ, τα χρήµατα δηλαδή τα οποία αυτήν τη
στιγµή δίνονται από την ελληνική Κυβέρνηση στην ελληνική οικονοµία, είναι πολύ µεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Μην µπερδεύετε και πάλι -σας το είπε εµµέσως και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Γεωργιάδης- τις εξαγγελίες
µε τα δηµοσιονοµικά. Κάνετε ένα λάθος. Θα σας το ξαναπεί, φαντάζοµαι, µε νούµερα, αλλά σας απαρίθµησε ακριβώς όλες τις
επιλογές της Κυβέρνησης.
Θέλω να πω στο πλαίσιο αυτό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Νοµίζω ότι πρέπει να σταθείτε στη γραµµή που είχε ο Αρχηγός σας
σήµερα µέσα στη Βουλή, διότι και ο λαός και οι έρευνες δείχνουν
ότι υπάρχει ένας κοινός εφιάλτης. Ο εφιάλτης αυτός είναι αυτό
που λέει ο κόσµος όλος: «Ευτυχώς που κυβερνάει αυτός ο Πρωθυπουργός, ευτυχώς που έχουµε στα ηνία αυτήν την Κυβέρνηση
και σκέψου να γινόταν το ανάποδο και να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ επάνω».
Επιτρέψτε µου να προχωρήσω µε κάποιες θετικές σκέψεις για
τις επιρροές της κρίσης: Το πρώτο είναι ότι συντελείται µια βίαιη,
βουβή, αλλά ταχύτατη µεταρρύθµιση στην ηλεκτρονική αναδιοργάνωση του κράτους. Το δεύτερο είναι ότι αναπτύσσεται µια νέα
κουλτούρα πολιτών - πολιτείας, αλλά και της συνεργασίας µεταξύ των δύο. Και τρίτον, έχουµε µια ολική επαναφορά της πολιτικής έναντι της οικονοµίας των χρηµατιστηριακών και επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών.
Έχουµε, λοιπόν, µια µεγάλη ευκαιρία οι πολιτικοί πια να αναµορφώσουµε τον καπιταλισµό και να αναδείξουµε το κοινωνικό
του πρόσωπο. Πρέπει να ξεφύγουµε από τις σκληρές µονεταριστικές πολιτικές και λογικές και να δούµε από κοινού την επόµενη µέρα τη διαχείριση αυτού του νέου ευρωπαϊκού χρέους που
θα δηµιουργηθεί.
Και αυτό µε φέρνει στο τέλος της παρέµβασής µου, όπου
θέλω να πω δυο κουβέντες για τις τράπεζες και να συµφωνήσω
απόλυτα µε τον κ. Λοβέρδο.
Πρέπει κι εκείνες να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Και εδώ µιλάω
ως εκπρόσωπος των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας, ως Βουλευτής και όχι ως µέρος ούτε της Κυβέρνησης, ούτε της Κοινοβου-
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λευτικής Οµάδας, µε την έννοια ότι δεν εκπροσωπώ µε αυτά τα
οποία θα πω την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι και οι τράπεζες πρέπει να επωµισθούν το
βάρος που τους αναλογεί και θέλω να προτείνω πέντε απλά
πράγµατα:
Πρώτον, να µειωθεί η προµήθεια για τη διενέργεια των διατραπεζικών πληρωµών µέσω e-banking. Είναι τώρα ευκαιρία να γίνει
και να µην το αφήσουµε άλλο να χρονίζει.
Δεύτερον, να µειωθεί επίσης η προµήθεια για την ανάληψη
ποσού από τα µηχανήµατα των τραπεζών µέσω του συστήµατος
ΔΙΑΣ. Αυτό θα διευκολύνει πολλούς πολίτες µας να µην κάνουν
πολλά χιλιόµετρα για να µπορούν να πάρουν χρήµατα και επίσης
θα µειώσει και το κόστος για όλους αυτούς οι οποίοι δεν µπορούν αυτήν τη στιγµή να προµηθευτούν πιστωτικές κάρτες.
Τρίτον, τη µείωση της προµήθειας για όλες τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
Τέταρτον, την αξιοποίηση αυτού του περίφηµου δικτύου ενηµέρωσης που έχουν οι τράπεζες και που το χρησιµοποιούν αυτές
και οι εισπρακτικές εταιρείες για να µας ενηµερώνουν και να µας
«πολυβολούν» όταν χρωστάµε ως πολίτες και καταναλωτές κάποια δάνεια. Να ενηµερωθούν, λοιπόν, µέσω αυτών οι ηλικιωµένοι για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για την εξόφληση των
υποχρεώσεών τους χωρίς φυσική παρουσία, αλλά να ενηµερωθεί
και το σύνολο των πελατών για τα νέα ηλεκτρονικά προγράµµατα.
Πέµπτο και τελευταίο, πράγµατι, να γίνει µια αναστολή ή έστω
µερική αναστολή των ιδιωτικών στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων.
Με αυτές τις προσωπικές σκέψεις πιστεύω ότι έχουµε κάνει
όλοι πολύ δρόµο. Θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε µαζί, το πολιτικό σύστηµα ενωµένο, για να αντιµετωπίσουµε επιτυχώς αυτή
την κρίση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κλείσετε, εν’ όψει του ότι λείπει και
ο Υπουργός Υγείας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις όλους
τους συναδέλφους όλων των πτερύγων. Άκουσα µε προσοχή κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις και κάποιες ενστάσεις.
Θα συνεχίσουµε να τοποθετούµαστε και να τοποθετούµαι,
όπως κάνω πάντα, µε ηπιότητα, σεµνότητα και ψυχραιµία αυτές
τις δύσκολες ώρες, µακριά από έπαρση, λαϊκισµό, και φυσικά
ελιτισµό.
Λάθη θα κάνουµε, παραλείψεις θα υπάρχουν, όπως είπε και ο
κ. Λοβέρδος, γιατί η κρίση είναι πρωτόγνωρη. Είµαστε, όµως,
εδώ όρθιοι για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε κατά τον βέλτιστο τρόπο αυτήν την πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση και να
έχουµε τις ελάχιστες δυνατές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες.
Πάντα, όµως, τοποθετούµαι µε επιχειρήµατα και θέτω συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Επιταγές: Έχει δίκιο ο κ. Λοβέρδος. Αναλάβαµε πρωτοβουλία,
αλλά φάνηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αρκετή. Πήγαιναν
πολίτες στις τράπεζες και δεν εξυπηρετούνταν. Χθες είχαµε αντιφατικά µηνύµατα από τις τράπεζες. Άλλη έλεγε: «Θέλουµε διάταξη που να µας υποχρεώνει» και άλλη έλεγε: «Μας αδικεί αυτό
που κάνατε».
Ερχόµαστε σήµερα, λοιπόν, και υποχρεώνουµε το τραπεζικό
σύστηµα να προχωρήσει στην κατεύθυνση την οποία έχουµε νοµοθετήσει, δίνοντάς έξι µέρες, συν τρεις µέρες, για τις επιταγές.
Άρα, ναι, λάβαµε υπ’ όψιν αυτό το οποίο είπατε.
Τουρισµός: Είναι µεγάλο θέµα και είναι µεγάλη η συνεισφορά
στην οικονοµία. Τώρα ήρθε η ώρα των κλαδικών πολιτικών. Στην
τοποθέτησή µου µίλησα για τον τουρισµό, µίλησα για την ενέργεια, µίλησα για τις µεταφορές, µίλησα για τον πρωτογενή τοµέα.
Πρέπει να κάνουµε επιπλέον κλαδικές πολιτικές που να καλύψουν ακόµα περισσότερο τις ανάγκες αυτών των κλάδων γιατί,
για να επικεντρωθώ στον τουρισµό, ναι, ο τουρισµός είναι µέσα
στο πλαίσιο της βοήθειας που έχει φτιάξει η ελληνική πολιτεία,
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περιλαµβάνεται. Ναι, ο τουρισµός και οι επιχειρήσεις του τουρισµού θα περιλαµβάνονται σε αυτό που λογικά θα ξεκινήσει αύριο
το πρωί και λέγεται «επιστρεπτέα προκαταβολή», δηλαδή επιχειρήσεις από ένα µέχρι πεντακόσια άτοµα θα µπορούν να αποκτήσουν µέσα στον Απρίλιο ρευστότητα από το ελληνικό κράτος, όχι
από το τραπεζικό σύστηµα, κατευθείαν από το ελληνικό κράτος,
αλλά χρειάζονται και άλλες πολιτικές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μεταβίβαση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µπαίνει ο επιχειρηµατίας, θα υπάρχει πλατφόρµα στην ΑΑΔΕ και ουσιαστικά µέσω «TAXIS» θα υπάρχει χρηµατοδότηση µετά της
επιχείρησης. Θα κοιτάµε τον τζίρο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δάνεια είναι αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, όχι.
Θα είναι επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα δίνεται ένα ποσό, θα
υπάρχει µια περίοδος χάριτος µετά και µεταγενέστερα, µετά από
κάποια χρόνια, θα επιστρέφει η επιχείρηση µε ένα πολύ µικρό
επιτόκιο, θα δούµε πόσο θα είναι αυτό, τη χρηµατοδότηση που
θα έχει πάρει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στο κράτος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, στο
κράτος. Δεν θα παρεµβαίνει το τραπεζικό σύστηµα. Το τραπεζικό
σύστηµα θα παρεµβαίνει σε άλλες πολιτικές για τις οποίες µίλησε και ο κ. Παππάς προηγουµένως.
Υπήρχε µια αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε, θα το κάνουµε την κατάλληλη
στιγµή και θα είναι οι κατάλληλες πολιτικές. Έχουµε αποδείξει
αυτούς τους οκτώ - εννέα µήνες που είµαστε στη διακυβέρνηση
ότι ξέρουµε πότε να νοµοθετούµε µε υπευθυνότητα και ευαισθησία. Άρα, την κατάλληλη χρονική στιγµή θα υπάρχουν απαντήσεις γι’ αυτό το θέµα.
Ο κ. Γρηγοριάδης -έφυγε, δεν ξέρω αν θα γυρίσει- µίλησε λίγο
για τον χώρο του πολιτισµού, των ηθοποιών. Θέλω να σας πω ότι
όλοι οι κωδικοί που καλύπτουν αυτόν τον χώρο είναι µέσα: 5911,
δραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο,
τηλεοπτικών προγραµµάτων, συνοδευτικές, διανοµής, προβολής
κινηµατογραφικών ταινιών, τέχνες του θεάµατος, υποστηρικτικές
δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος, καλλιτεχνική δηµιουργία. Όλες είναι µέσα.
Είπε, όµως, κάτι. Είπε ότι είναι και πολλοί «αόρατοι». Τους «αόρατους» δεν µπορούµε να τους βρούµε. Τους «αόρατους» πώς
να τους βρει η ελληνική πολιτεία για να τους βοηθήσει; Αυτούς
εδώ τους βοηθάει.
Επίσης, όσον αφορά τον χώρο του πολιτισµού, χθες αποφασίσαµε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών θα δώσει 10 εκατοµµύρια
επιπλέον στο Υπουργείο Πολιτισµού για δράσεις κατά την περίοδο του καλοκαιρού.
Είπατε ως µία κριτική ότι θα έπρεπε έγκαιρα να έρθει η ελληνική πολιτεία, να έρθουν τα Υπουργεία και να ενηµερώσουν τους
πολίτες για τις συναλλαγές τους µε τις τράπεζες. Είπα στην πρωτολογία µου ότι αποτύχαµε. Αλλά δεν είναι και ευθύνη δική µας
µόνο, είναι και υπευθυνότητας του Έλληνα πολίτη. Γιατί όταν
βγάζουµε δελτίο τύπου και το λέµε επανειληµµένα ότι όσοι συµπολίτες µας είναι ηλικίας άνω των 70 ετών, εκατόν πέντε χιλιάδες
πολίτες, ή µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και τους δίνεται
η δυνατότητα όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις να µην είναι για
31-3-2020, αλλά να πάνε µέχρι 10 Απριλίου, παράταση δηλαδή
ουσιαστικά άλλες δέκα ηµέρες, νοµίζω ότι η ελληνική πολιτεία
έκανε έγκαιρα αυτό που µπορούσε να κάνει, η ΑΑΔΕ έκανε έγκαιρα αυτό που µπορούσε να κάνει, προκειµένου να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Όσον αφορά τις τράπεζες, συµφωνώ µε τον κ. Λοβέρδο.
Όποια καταγγελία υπάρχει θα ήθελα να ενηµερωθούν τα δύο συναρµόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Να γνωρίζετε ότι υπάρχει ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών από 19 Μαρτίου 2020,
που λέει τα εξής. Την επαναλαµβάνω, για να υπάρχει και στα
Πρακτικά της Βουλής και να την επικαλούνται οι Έλληνες πολίτες:
«Οι ελληνικές τράπεζες, µέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εξακολουθούν να συνεργάζονται µε την Κυβέρνηση και τις
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εποπτικές αρχές και λαµβάνουν περαιτέρω µέτρα για τη στήριξη
της ελληνικής οικονοµίας. Ως εκ τούτου, σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σύσκεψης µε τους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών» -τον υποφαινόµενο- «και Ανάπτυξης» -τον κ. Γεωργιάδη«αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγµένα πλήττονται από την κρίση,
προσφέροντάς τους διευκολύνσεις στην πληρωµή των δόσεων
των ενήµερων δανείων τους. Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται
για φυσικά πρόσωπα (εργαζόµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και
ατοµικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άµεσα λόγω αναστολής
λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων» -η πρώτη κατηγορία«στο πλαίσιο των ληφθέντων από την Κυβέρνηση ήδη µέτρων και
θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ». Άρα, και η δεύτερη κατηγορία. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δηλαδή το 90%
ουσιαστικά των επιχειρήσεων.
«Για τη συγκεκριµένη ειδική κατηγορία των άµεσα πληγέντων
οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας µε τον δανειολήπτη, θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστηµα τριών µηνών».
Επίσης, συµπληρώνει στο τέλος ότι «οι τράπεζες προσαρµόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους µε τους οφειλέτες - δανειολήπτες στις σήµερα κρατούσες και ευαίσθητες συνθήκες. Όσοι,
όµως, πολίτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, δεν πλήττονται
από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων».
Άρα, είναι σαφές τι αποφασίσαµε. Όπου δε τηρούνται τα συµφωνηθέντα, παρακαλώ να έχω άµεση ενηµέρωση και εγώ προσωπικά.
Δύο ακόµα σχόλια. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τους Αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων, τους εισηγητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και άκουσα κάποια κριτική ως προς
την επάρκεια του πακέτου µέτρων που ξεκίνησε να ξετυλίγει η
ελληνική Κυβέρνηση. Από κανέναν, όµως, δεν άκουσα πόσο κοστολογείται το πακέτο των µέτρων που προτείνει η αντιπολίτευση. Από κανέναν!
Για να κάνουµε µία σοβαρή κουβέντα, θα πρέπει να ξέρουµε
εµείς, που δίνουµε 6,8 δισεκατοµµύρια και είναι ελάχιστα τα
µέτρα ή δεν είναι επαρκή, πόσα είναι αυτά που προτείνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε άλλο κόµµα της αντιπολίτευσης. Δεν άκουσα έναν αριθµό. Άκουσα πολιτικούς αρχηγούς,
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, εισηγητές, ένα ποσό δεν
άκουσα. Ένα ποσό! Να µας πουν ότι αυτά είναι 9 δισεκατοµµύρια, 10 δισεκατοµµύρια, 11 δισεκατοµµύρια, για να κάνουµε συζήτηση. Γιατί µετά θα πρέπει να µπούµε και στη λογική των ταµειακών διαθεσίµων. Γιατί δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι.
Άκουσα, επίσης, ότι δεν είναι επαρκή. Κατέθεσα στα Πρακτικά
και το επαναλαµβάνω ότι τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής λένε ότι τα δηµοσιονοµικά µέτρα σε επίπεδο Ευρώπης είναι στο 2% του ΑΕΠ. Τα δηµοσιονοµικά µέτρα στη χώρα
µας είναι 3,5% του ΑΕΠ. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν µε ρευστότητα µέσω άλλων µηχανισµών στήριξης -µίλησε ο κ. Γεωργιάδης γι’ αυτά- και µέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Άκουσα ότι δεν υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο. Αν προσέξετε,
το σχέδιό µας είναι τόσο ολοκληρωµένο που έχει και διαφορετικούς κύκλους βοήθειας προς διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού. Για παράδειγµα, θα δείτε ότι υπάρχει πλαίσιο 1, πλαίσιο 2,
πλαίσιο 3. Όλοι έχουν τη δυνητική βοήθεια των 800 ευρώ. Αλλού
δίνεται, όµως, φορολογική και ασφαλιστική αναστολή, αλλού δίνεται µόνο φορολογική, αλλού δεν δίνεται ούτε φορολογική ούτε
ασφαλιστική. Γιατί; Γιατί είναι πολύ κρίσιµο στοιχείο η ρευστότητα της πραγµατικής οικονοµίας.
Το είπα και ήµουν πάρα πολύ σαφής. Τέσσερα δισεκατοµµύρια είναι οι αναστολές κάθε µήνα, 1,5 δισεκατοµµύρια είναι τα
800 ευρώ. Άρα, αντιλαµβάνεστε πόσο µεγάλη προσοχή χρειάζεται και πόσο καλό σχέδιο υπάρχει για να µπορέσουµε να κάνουµε
αυτές τις κατανοµές.
Θα ευχαριστήσω και πάλι τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
που τον µήνα Μάρτιο ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Πραγµατικά, η απόκλιση που είχαµε από τους στόχους ήταν
πολύ µικρή. Ούτε εµείς δεν περιµέναµε να έχουµε τόσο µικρή
απόκλιση. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολίτες δείχνουν πολύ µεγάλη υπευθυνότητα. Και εµείς θα συνεχίσουµε από τη δική µας πλευρά
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µε την ίδια υπευθυνότητα, µε µεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, για να βγάλουµε τη χώρα απ’ αυτή την πρωτοφανή οικονοµική κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και
περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’
64) και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµοσχεδίου, τέσσερα άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, εµφανίζονται στις οθόνες της Αίθουσας, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα
αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β)
της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (Α’ 55) και
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19” (Α’ 64) και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Υπ. Τροπολ. 251/21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπολ. 252/22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπολ. 253/23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπολ. 254/24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 25.2.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα
αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κύρωση της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής
και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.2.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’
αριθµ. 42 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’)
και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού
της διάδοσης κορωνοϊού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς την
παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18
και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιµετωπισθούν οι
άµεσοι κίνδυνοι από την εµφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονοµικής παρακολούθησης και περιορισµού της διάδοσης της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή και
διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβάλλονται µέτρα πρόληψης, υγειονοµικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισµού της
διάδοσης της νόσου.
2. Τα µέτρα αυτά συνίστανται:
(α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό
ιατρικό έλεγχο, υγειονοµική παρακολούθηση, εµβολιασµό, φαρµακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι µπορεί να µεταδώσουν άµεσα ή
έµµεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και µέτρων προληπτικής υγειονοµικής παρακολούθησης, εµβολιασµού, φαρµακευτικής αγωγής και προληπτικής
νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει

παρατηρηθεί µεγάλη διάδοση της νόσου,
(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονοµικής φύσεως
και κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιµέρους σηµεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα µέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδροµικών ή και οδικών συνδέσεων µε χώρες
µεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισµό, εν όλω ή εν µέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδροµικών ή και οδικών συνδέσεων
µε χώρες µεγάλης διάδοσης της νόσου,
(ε) στον προσωρινό περιορισµό προσώπων των περιπτώσεων
(α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή µε τρίτα
πρόσωπα, από την οποία θα µπορούσε να προκληθεί µετάδοση
της νόσου. Το µέτρο του προσωρινού περιορισµού δύναται να
υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκοµείου, υγειονοµικής
δοµής, θεραπευτικού ιδρύµατος, σε κατάλληλες δηµόσιες ή
ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαµονής, ή και κατ’ οίκον,
ανάλογα µε την απόφαση του αρµόδιου κάθε φορά οργάνου,
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών
µονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και
ιδρυµάτων, δηµοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθµού,
χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και αναστολή µετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω σχολικών µονάδων, εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων,
(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηµατογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δηµόσιων
υπηρεσιών και οργανισµών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού,
(η) στην προσωρινή επιβολή µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας µέσων µεταφοράς εντός της επικράτειας,
(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισµού κατ’ οίκον σε οµάδες προσώπων προς αποφυγή ενεργειών που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το µέτρο του προσωρινού
περιορισµού ευρύτερων οµάδων προσώπων δύναται να προσδιορίζεται µε αναφορά σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.
Στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται
και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β) µέτρα.
Κατά την επιβολή των µέτρων επιλέγεται από τα αρµόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του,
υπό το πρίσµα της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας.
3. Η εκτέλεση των µέτρων των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της
προηγούµενης παραγράφου γίνεται από ιατρικό, νοσηλευτικό ή
υγειονοµικό προσωπικό σε κατάλληλους χώρους ή καταστήµατα
και τα µέτρα περιορίζονται, κατά το περιεχόµενο και κατά τη
διάρκειά τους, στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη
διαµόρφωση ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας
των προσώπων στα οποία επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών µέτρων και την αποτροπή του
κινδύνου µετάδοσης της νόσου. Οι δαπάνες λήψης των ίδιων µέτρων βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό και αν δεν
υπάρχει τέτοιος, εφαρµόζεται η νοµοθεσία για την κάλυψη των
ανασφάλιστων.
4. Τα µέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται
και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάµει απόφασης:
α) του Υπουργού Υγείας για τα µέτρα των περιπτώσεων (α) και
(β) µετά από γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ),
β) του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα µέτρα των περιπτώσεων (γ) και (δ)
µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
γ) του Υπουργού Υγείας για το µέτρο της περίπτωσης (ε) µετά
από εισήγηση του ΕΟΔΥ, στην περίπτωση της επιβολής προσωρινού περιορισµού µεµονωµένων προσώπων, ή µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 σε κάθε άλλη περίπτωση,
δ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας για
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την επιβολή του µέτρου της περίπτωσης (στ) µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε
συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για ζητήµατα διαχείρισης
απουσιών, προθεσµιών, εξετάσεων, υποχρεώσεων υποβολής συναφών δηλώσεων και λοιπών ζητηµάτων των φορέων και νοµικών
προσώπων που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας,
ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
για την επιβολή των µέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η),
στ) των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, για την επιβολή των µέτρων της περίπτωσης (θ).
Καθεµία εκ των ανωτέρω αποφάσεων εκτός από το επιβαλλόµενο µέτρο, πρέπει να αναφέρει ρητά τη συγκεκριµένη ανάγκη
δηµόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του και να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και καταστήµατα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησής της, καθώς
και κάθε σχετική και αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίησή
της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται και κάθε συναφής
και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθµιση για το σύνολο των θεµάτων
διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων
που τίθενται, αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού περιορισµού, όπως ρυθµίσεις για
την αναστολή προθεσµιών υπόχρεων, για τυχόν µερική ή πλήρη
αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων
έναντι τρίτων και κάθε συναφές ζήτηµα. Με όµοιες αποφάσεις
δύναται να αποφασίζεται παράταση της ισχύος των επιβαλλόµενων µέτρων.
Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω µέτρων ισχύουν από την
υπογραφή τους και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουµένων πάντως των κείµενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα µέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωµα να υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαµβάνεται το
µέτρο, αντιρρήσεις κατά του µέτρου.
Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται µε ή χωρίς την παρουσία
του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισµό, ο οποίος
µπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο
Πρόεδρος αποφαίνεται αµετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
6. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε τα µέτρα του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη
τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο δεύτερο
Ζητήµατα προσωπικού
1. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, µε δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) µήνες ακόµη, ιατρικό, νοσηλευτικό και
πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων αρµοδιότητάς του από νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ή υγειονοµικούς φορείς µη πληττόµενων περιοχών σε πληττόµενες
περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού προς τον σκοπό προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, µε δυνατότητα παράτασης έως και τρεις
(3) µήνες ακόµη, προσωπικό του ΕΚΑΒ από παραρτήµατα του
ΕΚΑΒ µη πληττόµενων περιοχών σε πληττόµενες περιοχές από
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τη διάδοση της ασθένειας προς τον σκοπό προστασίας της δηµόσιας υγείας. Τυχόν µη συµµόρφωση µε το περιεχόµενο της
απόφασης µετακίνησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν.
3528/2007 (Α’ 26). Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναµικό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των νοσοκοµείων, καθώς και κάθε
οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας εν γένει,
εθελοντικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό
και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισµένο χρονικό διάστηµα
για την καταπολέµηση της έκτακτης ανάγκης δηµόσιας υγείας.
2. Για την αποτροπή εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού,
ο ΕΟΔΥ δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων
πρόσληψης προσωπικού, να προσλαµβάνει για χρονικό διάστηµα
έως τεσσάρων (4) µηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’
280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του
προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας και συµπεριλαµβάνουν αποκλειστικά το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος των αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόµενων ανά περίπτωση στην πρόσκληση ή σε τυχόν συµπληρωµατική πρόσκληση
αναγκών, µε µοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης.
Άρθρο τρίτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονοµικού υλικού,
ατοµικών µέτρων προστασίας και φαρµάκων προς τον σκοπό της
κάλυψης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δηµόσιας
υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού
υλικού και φαρµάκων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών
αναγκών.
2. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, διαδικασίες
έκτακτης προµήθειας κάθε αναγκαίου υγειονοµικού υλικού,
πάσης φύσεως φαρµάκων, κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής
ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται
από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας
του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών
Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά
υγειονοµικού υλικού, ατοµικών µέτρων προστασίας και φαρµάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και δύναται
να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων
υγειονοµικών αναγκών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο τέταρτο
Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση
της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
η αναγκαστική διάθεση στο δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών
χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δηµόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, εφόσον αυτές δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν µε διαφορετικό τρόπο. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται οι συγκεκριµένες ανάγκες δηµόσιας υγείας, οι
δεσµευόµενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος
δέσµευσης, ο τρόπος αποζηµίωσης των αναγκαστικά διατιθέµενων προς χρήση για τη δηµόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο πέµπτο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για
την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών
και µέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης
ενίσχυσης κατανέµεται στους επιµέρους φορείς υλοποίησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας.
Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως
ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις της.
Άρθρο 2
Κύρωση της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της
διάδοσής του»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθµ. 55 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς την
παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου
21 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την
αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εµφάνισης του

κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισµό της διάδοσής του και τη
λήψη συναφών και αναγκαίων µέτρων για την οικονοµία της
Χώρας και την αγορά εργασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Άρθρο 1
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστηµα
παράτασης της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο
και ανά περιοχή, το χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Αναστολή είσπραξης βεβαιωµένων οφειλών
και παράταση προθεσµίας καταβολής δόσεων
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και να αναστέλλονται η
είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων
ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.
Κατά το χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωµένων οφειλών και των δόσεων
ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους
ή προσαυξήσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστηµα
παράτασης της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωµένων οφειλών και των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 3
Παράταση προθεσµίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η
προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι
προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούµενους µισθωτούς που αµείβονται µε
µισθό ή ηµεροµίσθιο, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, µε πλήρη ή µειωµένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσµίας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται µε τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονοµικά
κριτήρια δικαιούµενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και
των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής
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ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 4
Έκτακτα και προσωρινά µέτρα στην αγορά εργασίας
για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου και του τόπου εργασίας
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020,
προκειµένου να προσαρµοστούν τα µέρη στις ειδικές συνθήκες
που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και
προσωρινά µέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:
1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί
στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη, κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’
94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας µπορεί να παρατείνεται ο
χρόνος εφαρµογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού µέτρου, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινοµένου.
β) Για όσο χρόνο εφαρµόζεται το παραπάνω µέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου
ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων,
καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγµατοποιήθηκε
εντός του προηγούµενου µήνα κατά το πρώτο δεκαήµερο του
επόµενου µήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται
κάθε όρος και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
2. Ο εργοδότης δύναται µε απόφασή του να καθορίζει ότι η
εργασία που παρέχεται από τον εργαζόµενο στον προβλεπόµενο
από την ατοµική σύµβαση τόπο εργασίας, θα πραγµατοποιείται
µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας µπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρµογής
του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού µέτρου.
3. α) Οι γονείς εργαζόµενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών,
δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόµενοι για τις
ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι
εγγεγραµµένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθµούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές µονάδες υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόµενοι γονείς ατόµων µε
αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δοµές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για
άτοµα µε αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζοµένων
λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω µονάδων, στο
πλαίσιο λήψης προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση και τον
περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσµοθετείται µε την
παρούσα, για όσο διάστηµα παραµένουν κλειστές οι ανωτέρω
µονάδες, δικαίωµα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’
ελάχιστον τριών (3) ηµερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος κάνει χρήση µιας (1) ηµέρας από την κανονική του άδεια
για κάθε τρεις (3) ηµέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο
της τριµερούς συµµετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό
µέτρο. Η ανωτέρω άδεια µπορεί να ληφθεί από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και µέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ως µισθωτός,
ακόµα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελµατίας.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι µισθω-
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τοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, µε κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω
άδειας ή, σε περίπτωση που µοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα
χρονικά διαστήµατα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόµενος στον
ιδιωτικό τοµέα ενώ ο άλλος στο Δηµόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόµιση στον εργοδότη της υπεύθυνης
δήλωσης του εργαζόµενου γονέα στο Δηµόσιο ότι δεν έχει κάνει
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειµένου ο µισθωτός του
ιδιωτικού τοµέα να µπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.
δ) Σε περίπτωση που εργάζεται µόνο ένας εκ των δύο γονέων,
τότε αυτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτοµο µε
αναπηρία (ΑµεΑ) και λαµβάνει επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαµβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιµέλεια του
παιδιού ή τη γονική µέριµνα, εκτός και αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά, σύµφωνα µε την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.
στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό
Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων όσους εργαζοµένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, µετά το πέρας της
10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος εδαφίου.
ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόµενος/η να κάνει
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόµιµες
προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον
έξι (6) ηµερών στην εξαήµερη εργασία και πέντε (5) ηµερών στην
πενθήµερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω
προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ηµερών κανονικής αδείας που δικαιούται.
η) Από τις ηµέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα
(2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη και το ένα τρίτο (1/3) από
τον τακτικό προϋπολογισµό, µετά από διασταύρωση µε τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών.
θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος
εφαρµογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού µέτρου, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινοµένου.
Άρθρο 5
Άδεια ειδικού σκοπού δηµοσίων υπαλλήλων
και λοιπές διευκολύνσεις
1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δηµόσιες υπηρεσίες,
αποκεντρωµένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και νοµικά
πρόσωπα αυτών, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και σχολικές µονάδες, των
οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
42) «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και
την τάξη της Γ’ Γυµνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την
υπηρεσία τους για το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα
τους.
Για κάθε τέσσερις (4) ηµέρες απουσίας, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οι τρεις (3) ηµέρες καταγράφονται από την
αρµόδια υπηρεσία ως δικαιολογηµένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθµού ή της σχολικής µονά-
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δας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια
αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η µία (1) ηµέρα απουσίας
αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει
χρήση µικρότερου χρονικού διαστήµατος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.
2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι υπάλληλοι ενηµερώνουν αµελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας του σταθµού ή της σχολικής µονάδας όπου φοιτά
το τέκνο τους και προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση
από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριµένη δοµή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της
υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναµίας άµεσης προσκόµισης των
ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενηµερώνουν σχετικά
την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκοµίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δοµής, βάσει της σχετικής ανάρτησης
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθµών και σχολικών µονάδων.
3. Η ειδική άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παραγράφου 1, µε
κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας,
εκτός αν µε την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήµατα
χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστηµα
χρήσης της άδειας δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τεσσάρων
(4) ηµερών ανά γονέα.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό
τοµέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παραγράφου 1,
απαιτείται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που
απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα περί µη χρήσης της ειδικής
άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παραγράφου 1 που
απασχολείται σε φορείς της παραγράφου 1 και απουσιάζει µε
οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε
εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει
χρήση της ειδικής άδειας της παραγράφου 1. Αν ο/η σύζυγος
του/της υπαλλήλου της παραγράφου 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παραγράφου 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτοµο µε
αναπηρία (ΑµεΑ) και λαµβάνει επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
δ) Την ειδική άδεια της παραγράφου 1 δικαιούται ο/η γονέας
που ασκεί αποκλειστικά την επιµέλεια των τέκνων.
4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παραγράφου 1, οι
υπάλληλοι της παραγράφου 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους,
να εργαστούν µε µειωµένο ωράριο εργασίας, µέχρι και 25% ηµερησίως, χωρίς ανάλογη µείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούµενου εδαφίου, ο
υπάλληλος υποχρεούται, µετά την άρση προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των σταθµών ή σχολικών µονάδων, να απασχοληθεί
τις αντίστοιχες ώρες µείωσης του ωραρίου εργασίας, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως
πραγµατική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις
λήξης της σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης µειωµένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του
εκ του νόµου καθορισµένου ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών.
Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα
και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δηµόσιο και επι-
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λέγει τη χρήση της διευκόλυνσης µειωµένου ωραρίου εργασίας,
δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο
γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα ακόµα και σε ώρες
πέραν του εκ του νόµου καθορισµένου ωραρίου των δηµόσιων
υπηρεσιών.
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως
και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, µε οποιοδήποτε
καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό,
απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
υπηρεσίας. Τα αρµόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή
η παροχή των διευκολύνσεων των παραγράφων 1 έως και 4 ή,
στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο
γονείς είναι δυνατή η παροχή, µε βάση τη θέση όπου υπηρετούν
και τα καθήκοντα που ασκούν.
6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει
να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας,
δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθµός των
υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθηµερινά στην υπηρεσία, µε δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και µε τον ορισµό
κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων.
7. Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και αποκλειστικά
στο πλαίσιο λήψης µέτρων πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, µε απόφαση του οικείου
Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι
δυνατός ο περιορισµός των ωρών εισόδου κοινού στις δηµόσιες
υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριµένο διάστηµα που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο
Υπουργό.
Άρθρο 6
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Αναβάλλεται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρίαση των
υγειονοµικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Στις περιπτώσεις λήξης, µέχρι την ανωτέρω
ηµεροµηνία, δικαιώµατος σε παροχές λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων, στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση κατ’
εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, παρατείνεται για τρεις (3) µήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής. Η
ως άνω παράταση προστίθεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη διάταξη νόµου. Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται
για τις συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές
σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για
όλα εν γένει τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η
πιστοποίηση της οποίας πραγµατοποιείται µέσω των υγειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα
και η ασφαλιστική ικανότητα όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο.
Σε περίπτωση που µετά την επανεξέταση από τις υγειονοµικές
επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύµφωνα µε τις σχετικώς εκδιδόµενες
αποφάσεις, οι ενδιαφερόµενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των
κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε την οικεία
νοµοθεσία. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή
καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόµη και κατά τη διάρκεια της
παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγµατοποιείται για οποιονδήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού
αναπηρίας, νόµιµο λόγο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
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και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθούν οι ως άνω
προθεσµίες.

είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6
και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 7
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και επίδοµα στέγασης - Αναστολή προθεσµιών
διαδικασίας χορήγησης
επιδόµατος γέννησης

Άρθρο 9
Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία “Thomas Cook
Group PLC”

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόµατος του προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα» του άρθρου 235
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή
ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες µέσω του
διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράµµατος, παρατείνεται για έναν (1) µήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του
προγράµµατος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόµατος του προγράµµατος «Επίδοµα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά
απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες µέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράµµατος, παρατείνεται για
έναν (1) µήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράµµατος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
3. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2.
4. Η προθεσµία τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/17.02.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός της διαδικασίας χορήγησης επιδόµατος γέννησης» (Β’ 490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόµατος γέννησης αναστέλλεται από την
1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρµογή Επιδόµατος Γέννησης Τέκνου
του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. µέσω εξουσιοδοτηµένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήµου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται και η δίµηνη προθεσµία υποβολής
δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήµο, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου. Η προβλεπόµενη
στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή
προθεσµιών δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 8
Θέµατα συµβάσεων Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου είδους
ατοµικής υγιεινής ή µέσου συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύµανσης,
µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή
αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονοµικών ή από
την ΑΑΔΕ, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
2. α. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’
191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου
Οικονοµικών και της ΑΑΔΕ, παρατείνονται για λόγους δηµόσιας
υγείας για δύο (2) επιπλέον µήνες. 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.
β. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων της προηγούµενης περίπτωσης δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των

Η αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του έβδοµου
άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας»
(Α’ 145), που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α’ 181)
παρατείνεται µέχρι τις 30.6.2020.
Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήµων
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών
τους προσώπων µπορεί να λαµβάνει χώρα είτε διά περιφοράς
κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε δια
τηλεδιάσκεψης µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο. Στην
περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συµβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων των θυρών.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας νοµικών
προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των µέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νοµικού προσώπου µε
απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου
ΟΤΑ ή άλλου νοµικού προσώπου αυτών, µε απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου,
καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου
για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούµενους µε
συµβάσεις εργασίας ορισµένου έργου ή συµβάσεις έργου.
3. α. Κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων της παραγράφου
1, για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών µε την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη
λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
οι Δήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες
συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
β. Η κατά την περίπτωση α’ ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν
υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην
πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλογικά και στα νοµικά
πρόσωπα των ΟΤΑ.
4. Η προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν.
4647/2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις
30.6.2020.
5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων µέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θεωρούνται νόµιµες και
κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών.
Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
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1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή και
διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβληθεί το µέτρο της
προσωρινής, µερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2. Το µέτρο της παραγράφου 1 επιβάλλεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς και του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας στην περίπτωση των στρατιωτικών δικαστηρίων,
µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με όµοια απόφαση
ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήµατα αναστολής ή παρέκτασης δικονοµικών προθεσµιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής διαδικασιών
αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασµών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για όλα τα
λοιπά ζητήµατα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της
χώρας.
Άρθρο 12
Ζητήµατα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής
λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’
42), και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραµµάτων
σπουδών α’ και β’ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται µε
µεθόδους και µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.
2. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος
κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύµανσης, µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα
αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και η σύµβαση
ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
3. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος
κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού
υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων και κάθε ενδεδειγµένου µέσου
ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του
κορωνοϊού, µπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες Πανεπιστηµιακών Κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων των
Α.Ε.Ι. και Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων από την ανά περίπτωση
αρµόδια αναθέτουσα αρχή, που εµπίπτει στην εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων
συµβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ηµερών και η σύµβαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
4. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού για την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραµµάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µπορούν να διενεργούνται από οποιαδή-
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ποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Οι σχετικές
προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και η σύµβαση
ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Άρθρο 13
Ζητήµατα Υπουργείου Τουρισµού
1. Οι εκπαιδευτικές δοµές του Υπουργείου Τουρισµού (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σχολές Ξεναγών) και τα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της παραγράφου 1 τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισµού συνάπτουν συµβάσεις µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης
περί δηµοσίων συµβάσεων.
3. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τις πιστώσεις του ειδικού αποθεµατικού του άρθρου 59 του ν. 4270/2014
(Α’ 143).
Άρθρο 14
Ζητήµατα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τη θέση σε
ισχύ της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης
και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων του, την αποτροπή ή
ελαχιστοποίηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών
και µη οργάνων του δηµοσίου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δηµοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την αποµακρυσµένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόµενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µέχρι του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, µε αντικείµενα ενδεικτικά τη συντήρηση
υφιστάµενων κρίσιµων πληροφοριακών συστηµάτων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), την ανάπτυξη νέων µέσων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τους
ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθµης και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύµανσης των κτιρίων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων
φορέων του και την προµήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και
την προµήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών
συσκευών και του απαραίτητου λογισµικού για την επίτευξη της
εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Η
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Η σύµβαση συνάπτεται
µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που
κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και µη οργάνων του δηµοσίου τοµέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

δηµοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την αποµακρυσµένη
παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το ποσό της
έκτακτης ενίσχυσης κατανέµεται στους επιµέρους φορείς υλοποίησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’
191) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τετάρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
παρατείνονται για λόγους δηµόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον
µήνες. 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. Η παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν
µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 15
Παράταση ισχύος αδειών διαµονής
λόγω εξαιρετικών αναγκών
1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε
περίπτωση λήψης µέτρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των
αδειών διαµονής και των δελτίων διαµονής και µόνιµης διαµονής,
που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του
π.δ. 106/2007 (Α’ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων
νόµιµης διαµονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος των µέτρων, καθώς και
να καθοριστεί προθεσµία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου και στο πλαίσιο λήψης µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας υγείας, µπορεί να αναστέλλεται η
υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, µετά από εισήγηση του αρµόδιου κατά
περίπτωση Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καθώς
και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των τίτλων
διαµονής και να καθοριστεί προθεσµία, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου, και στο πλαίσιο λήψης µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας υγείας, µπορεί να αναστέλλεται η
υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρµόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, µετά από την κατά περίπτωση εισήγηση του Διευθυντή
της Υπηρεσίας Ασύλου ή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Με απόφαση
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαµονής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν.
4636/2019 (Α’ 169) και να καθοριστεί προθεσµία, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. Με όµοια απόφαση δύναται να παραταθεί και κάθε άλλη προθεσµία που συνδέεται µε τη διοικητική
διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθµού.
4. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω άρθρων µπορούν να ρυθµίζονται και ειδικότερα σχετικά θέµατα που αναφέρονται στην
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εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 16
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προµηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούµενες ποσότητες, καθώς
και ο καθορισµός του χρόνου παράδοσης των υπό προµήθεια
προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας των δηµόσιων νοσοκοµείων, και
λοιπών νοµικών προσώπων εποπτείας των Δηµόσιων Υγειονοµικών Περιφερειών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου των
Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).
Άρθρο 17
Προσωπικό κλάδων υγείας
1. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συµβάσεων επικουρικού προσωπικού
των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού,
τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυµατιοφορέων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
µεριµνά ο Διοικητής κάθε επιµέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαµβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης
φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων
ανάληψη δέσµευσης πίστωσης των φορέων.
3. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, να προσλαµβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων και
κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις
του Υπουργείου Υγείας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών. Το εν λόγω
προσωπικό θα προσλαµβάνεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και µε βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν.
2190/1994 (Α’ 28), χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση του
Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες για το ίδιο άτοµο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις προσλήψεις της παρούσας παραγράφου.
4. Η δυνατότητα παράτασης της παραγράφου 1 αφορά ενεργές συµβάσεις, οι οποίες έχουν ηµεροµηνία λήξης έως τις
30.09.2020. Οι προσλήψεις κατά τις παραγράφους 2 και 3 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο 18
Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται προς χρήση ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός
από ένα νοσοκοµείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε
άλλο νοσοκοµείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας αρµοδιότητας διαφορετικών Υγειονοµικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, µε ανώτατο χρονικό διάστηµα διάθεσης
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προς χρήση ενός εξαµήνου και δυνατότητα παράτασης για ένα
εξάµηνο ακόµα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών
Υγείας.
2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός προς χρήση από ένα νοσοκοµείο ή
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκοµείο ή φορέα
παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρµοδιότητάς του για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 µε ανώτατο χρονικό διάστηµα διάθεσης προς χρήση ενός εξαµήνου και δυνατότητα παράτασης για
άλλο ένα εξάµηνο µε απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 14.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 64 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:

Άρθρο 19
Διατάξεις της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας δύναται για
λόγους δηµόσιας υγείας και κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, να κηρύσσει, µε απόφασή του, περιοχές
της Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει
προς τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για
λόγους επιχειρησιακής προετοιµασίας και λειτουργίας της για
την αντιµετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδηµιολογικού συσχετισµού, δίχως τον προσδιορισµό προσωπικών στοιχείων
ταυτότητας των υποκειµένων (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο).
Άρθρο 20
Ματαίωση παρελάσεων
Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, µαταιώνονται οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και µαθητιώσας νεολαίας για την
Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι παρελάσεις
στις τοπικές επετείους απελευθέρωσης πόλεων έως και τις
12.4.2020.
Άρθρο 21
Μετάδοση ενηµερωτικών µηνυµάτων
1. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εµβέλειας
υποχρεούνται να µεταδίδουν ενηµερωτικά µηνύµατα διάρκειας
τριάντα (30) δευτερολέπτων για την προστασία της δηµόσιας
υγείας και τα µέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η συχνότητα µετάδοσης ορίζεται ως ένα µήνυµα ανά ώρα.
Η ανωτέρω µετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται
από κάθε τέλος.
3. Με απόφαση του µέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως
ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις της.
Άρθρο 3
Κύρωση της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
της ανάγκης περιορισµού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19»

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς την
παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18
και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγµατος.
2.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Άρθρο πρώτο
Έκτακτα µέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας
της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίµων
και επιχειρήσεων εστίασης
1. Η εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν.
2696/1999 (Α’ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών
υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και µόνον για
την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστηµάτων που εµπορεύονται τρόφιµα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των οργανωµένων αγορών
τροφίµων. Η αναστολή του προηγούµενου εδαφίου δύναται να
παρατείνεται για διάστηµα ίσης διάρκειας µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη.
2. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστηµάτων
και επιχειρήσεων των κατηγοριών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά µε
την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η απόφαση δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της περί απολύµανσης στο
τελούν υπό αναστολή κατάστηµα από ειδικά πιστοποιηµένη για
τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών
της ως άνω εταιρείας απολύµανσης.
3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανοµής και ανεφοδιασµού των καταστηµάτων που εµπορεύονται τρόφιµα και
είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των
υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές) και των οργανωµένων αγορών τροφίµων, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά µόνο τα τµήµατα
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται
κρούσµα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής.
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του β.δ.
748/1966 (Α’ 790) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την εκτέλεση
παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί
από ηλεκτρονικό κατάστηµα υπεραγορών (super market) ως κέντρο διανοµής θεωρείται το φυσικό κατάστηµα».
5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

µατα των υπεραγορών τροφίµων (super market) µε ευθύνη των
διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόµου ανά 10 τ.µ.
και µε ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) µέτρα µεταξύ τους.
6. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήµερα είναι αδειοδοτηµένες για λειτουργία µε τραπεζοκαθίσµατα µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανοµής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο
κατάστηµα (delivery και take away), χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση.
Άρθρο δεύτερο
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
µέσων ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης
και διανοµής φαρµακευτικών προϊόντων και µέσων ατοµικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην Ελληνική Επικράτεια,
υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή, εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεµάτων
σε: α) χειρουργικές µάσκες, β) αντισηπτικά διαλύµατα και γ) αντισηπτικά µαντηλάκια.
2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
α) την ποσότητα των αποθεµάτων (σε τεµάχια για τις χειρουργικές µάσκες και τα αντισηπτικά µαντηλάκια και σε λίτρα για τα
αντισηπτικά διαλύµατα),
β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεµάτων και, ιδίως, τη
διεύθυνση και τον ταχυδροµικό κώδικα,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την
επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθµό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόµιµου εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται
µε δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την αρχική και κάθε επόµενη δήλωση.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ειδικού συνδέσµου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται µέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
4. Η µη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή
κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόµενων ειδών, στο µέτρο που δεν
έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
5. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως
αρµόδια αρχή για τον έλεγχο συµµόρφωσης των υπόχρεων της
παραγράφου 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παραγράφου 2.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας µπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και
τα είδη των προϊόντων της παραγράφου 1, τα στοιχεία των αποθεµάτων της παραγράφου 2 που υποβάλλονται µε τη δήλωση
της παραγράφου 3, οι περιπτώσεις διαβάθµισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 4.
7. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστηµα του προηγούµενου
εδαφίου µπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα δύο (2)
επιπλέον κάθε φορά µηνών.
8. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάν-
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τως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες
έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου είδους ατοµικής υγιεινής ή µέσου συλλογικής προστασίας µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, µε απευθείας ανάθεση
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής
νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο τρίτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, µπορούν, κατά παρέκκλιση των
κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προµηθειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά µε:
α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδοµή, αναλώσιµα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού
κέντρου της γραµµής 1520 (Γραµµή Καταναλωτή),
β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδοµή και αναλώσιµα
των κλιµακίων των υπηρεσιών µε αρµοδιότητες ελέγχου που
υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο τέταρτο
Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αναλαµβάνει τον συντονισµό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, ως προς όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για τον περιορισµό της διασποράς και των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19. Για την άσκηση της αρµοδιότητας του
προηγούµενου εδαφίου, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, µε απόφασή του, να αναθέτει επιµέρους επιχειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης,
δηµόσιες επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε οποιονδήποτε
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος.
2. Για την αντιµετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19, ενεργοποιούνται όλα τα εργαλεία του
Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιµετώπισης
Κρίσεων του ν. 4662/2020 (Α’ 27), προκειµένου να προετοιµασθούν οι υποδοµές και οι εξοπλισµός για την άµεση, ταχεία και
οριστική αντιµετώπιση της νόσου.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1, δύναται:
α) να µετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016
(Α’ 224), καθώς και κάθε άλλης διάταξης, για χρονικό διάστηµα
ενός (1) µηνός, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρόνο
που πάντως δεν δύναται να εκτείνεται µετά από τις 30.9.2020. Η
µετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού του προηγούµενου
εδαφίου γίνεται µε µόνη την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας. Οι µετακινήσεις ή αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυψη αναγκών και
τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιµων υποδοµών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων,
β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, δύναται,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαµβάνει για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων (4)
µηνών εξειδικευµένο επιστηµονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα
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ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού
ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόµενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συµπληρωµατική πρόσκληση.
4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, µε τις οποίες
θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρµοδιότητες και
η διάρθρωση των επιχειρησιακών και διοικητικών δοµών και λειτουργιών που προβλέπονται στον ν. 4662/2020, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές δοµές της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως ίσχυε
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4662/2020.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς τη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης εξειδικευµένου επιστηµονικού και
λοιπού προσωπικού, αγοράς υλικών και ενηµέρωσης των πολιτών.
Άρθρο πέµπτο
Έκτακτα µέτρα ιχνηλάτησης κρουσµάτων
του κορωνοϊού COVID-19
1. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει
προς τη Γ.Γ.Π.Π., δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδηµιολογικού συσχετισµού, και ειδικότερα: α) το ονοµατεπώνυµο, β) το φύλο, γ) την ηλικία, δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, ε)
την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθµός-δήµος-ταχυδροµικός κώδικας), στ) την εισαγωγή ή µη σε νοσοκοµείο, ζ) το νοσοκοµείο εισαγωγής και η) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισµού (αν δεν είναι ίδια µε τη διεύθυνση κατοικίας).
Σκοπός της συγκεκριµένης επεξεργασίας είναι η επιχειρησιακή προετοιµασία και ο συντονισµός µεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και
της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού
COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των κρουσµάτων
για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Τα δεδοµένα είναι ψευδωνυµοποιηµένα και αν κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία µε τα υποκείµενα µπορεί να αρθεί η ψευδωνυµοποίηση.
2. Για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των υποκειµένων λαµβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα κατωτέρω µέτρα:
α) Η πρόσβαση στα δεδοµένα και η επεξεργασία επιτρέπεται
µόνο µε χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό
που διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδοµένων µεταξύ Ε.Ο.Δ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π.
πραγµατοποιούνται µε κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται επικαιροποιηµένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδοµένα. Στα αρχεία αυτά
καταγράφονται το όνοµα χρήστη και ο χρόνος συµβάντος,
καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδοµένων.
δ) Ενηµερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που
ασχολείται µε τη συγκεκριµένη επεξεργασία.
Περαιτέρω µέτρα προσδιορίζονται µε ευθύνη του Υπευθύνου
Επεξεργασίας.
Τα δεδοµένα τηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. έως και έναν (1) µήνα
µετά από τη λήξη της περιόδου εφαρµογής των κατεπειγόντων
µέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. Μετά από την πάροδο του χρόνου αυτού, τα δεδοµένα µπορεί να ανωνυµοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και καλύτερης οργάνωσης του συστήµατος πολιτικής προστασίας.
Άρθρο έκτο
Επίταξη κινητών πραγµάτων, αναλώσιµων και µη,
για την καταπολέµηση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19
1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την
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επίταξη κινητών πραγµάτων, υπό την έννοια της παραγράφου 3
του άρθρου 18 του Συντάγµατος, ορίζεται, για την εφαρµογή της
παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών κινητά, αναλώσιµα και µη, τα οποία
ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και εµπίπτουν
στην έννοια του ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, των µέσων
ατοµικής προστασίας και των φαρµάκων. Ειδικός νοσοκοµειακός
εξοπλισµός που εµπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος,
ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δηµόσιας υγείας, είναι:
αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισµός κλινών,
µόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώµατα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως µέσα ατοµικής
προστασίας ορίζονται: µάσκες κάθε είδους, µέσα ατοµικής προφύλαξης και υγειονοµικός ρουχισµός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριµένα εκ των ανωτέρω
ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς
και η χρονική διάρκεια της επίταξης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζηµίωση της χρήσης του
προς επίταξη εξοπλισµού και για την εύλογη αποζηµίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιµο εξοπλισµό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, καθορίζεται εύλογη αποζηµίωση των
δικαιούχων ιδιωτών ή νοµικών προσώπων, κατόπιν εισήγησης
εποπτευόµενου νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
του Υπουργείου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ µέρους των δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προµήθειας των
επιτασσόµενων πραγµάτων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζηµίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζηµίωση οφείλεται
για το χρονικό διάστηµα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ
µετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίµηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διµήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5. Η επίταξη των ανωτέρω πραγµατοποιείται µε την απόφαση
του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 2, στη βάση της οποίας
εκδίδεται ατοµική πράξη επίταξης κινητών από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα επιτασσόµενα είδη πραγµάτων, αναλώσιµων ή επιτασσόµενων προς
χρήση, το ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγµάτων. Η πράξη του προηγούµενου
εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές,
αστυνοµικές, λιµενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και
από όργανα της Δηµοτικής Αστυνοµίας, από υπαλλήλους του
Δηµοσίου και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Κάθε δηµόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή για την υλοποίηση
της επίταξης. Οι επιτασσόµενες ποσότητες αναλώσιµων και µη
κινητών πραγµάτων παραδίδονται και αναλαµβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέµονται σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονοµικών Περιφερειών και των νοσοκοµείων.
Άρθρο έβδοµο
Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκ-
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κλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών
ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η πρόσκληση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση
πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχηµάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών.

στασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρµόδιου
υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι
χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, προς τους Κωδικούς Αριθµούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Άρθρο όγδοο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο δέκατο
Προσλήψεις στην Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά νοσοκοµεία

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά
ειδών ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσων
ατοµικής προστασίας και φαρµάκων πάσης φύσεως από τρίτους,
φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών
διενεργείται αµελλητί µε δήλωση αποδοχής του Υπουργού
Υγείας ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόµενα αντικείµενα και ο σχετικός εξοπλισµός
παραδίδονται και αναλαµβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών
Υγείας κατανέµονται και διατίθενται σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δηµόσιων
Υγειονοµικών Περιφερειών και των νοσοκοµείων, ιδιωτικών και
δηµόσιων, όλων των δοµών δηµόσιας υγείας.
2. Ειδικός νοσοκοµειακός εξοπλισµός που εµπίπτει στην έννοια των δωριζόµενων πραγµάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δηµόσιας υγείας, ενδεικτικά είναι:
αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισµός κλινών,
µόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώµατα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως
ατοµικά µέσα προστασίας, µάσκες κάθε είδους, µέσα ατοµικής
προφύλαξης και υγειονοµικός ρουχισµός.
Άρθρο ένατο
Πρόσθετα µέτρα πρόληψης, υγειονοµικής
παρακολούθησης και περιορισµού
της διασποράς της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των µέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και
εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια µεµονωµένων φυσικών
προσώπων, οργανωµένων ή µη οµάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή µεταβαίνουν σε πληττόµενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η
απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρµογή της παρούσας, οι πληττόµενες περιοχές
από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού
Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας.
2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρµόδιου
υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.
3. Με την απόφαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ή µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προ-

1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση
και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαµβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό
βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία της χώρας, την Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις για τη
στελέχωση των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό
προσωπικό των αεροϋγειονοµείων που λειτουργούν σε αυτές,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσµευσης
πίστωσης των φορέων.
2. Οι προσλήψεις της παραγράφου 1 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο ενδέκατο
Εφαρµογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
Η εφαρµογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’ 55) χωρεί
και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια, µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει
δε ανάλογης εφαρµογής η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της
ίδιας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ως προς την έκδοση
αιτιολογηµένης απόφασης του αρµόδιου οργάνου διοίκησης ή
νόµιµης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των διευκολύνσεων των παραγράφων 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου.
Άρθρο δωδέκατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο
Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτει συµβάσεις
για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται
σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συµβάσεις συνάπτονται µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής µεταξύ
των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Μηχανισµός στήριξης των εργαζοµένων
1. Θεσπίζεται ειδικός µηχανισµός στήριξης των εργαζοµένων
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µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των
οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των
έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων οικονοµικής στήριξης, αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδοµάτων
και επιταγών κατάρτισης.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή
έχει επιβληθεί το µέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δηµόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.)
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των
εργαζοµένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόµατα από
το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παραγράφου 1, υποβάλλουν ατοµικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρµα,
που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόµενοι δηλώνουν τα προσωπικά
τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην
οποία εργάζονται, προκειµένου να συµπεριληφθούν στον ειδικό
µηχανισµό στήριξης της παραγράφου 1.
4. Για την εφαρµογή των ανωτέρω λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.
5. Από τον ανωτέρω ειδικό µηχανισµό στήριξης εξαιρούνται:
α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόµιµη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόµενοι, των οποίων η σχέση εξαρτηµένης εργασίας
δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος
και η διαδικασία υλοποίησης των µέτρων του ειδικού µηχανισµού
στήριξης της παραγράφου 1.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού
στον τοµέα της ενέργειας, ύδρευσης
και προµήθειας καυσίµων, φαρµάκων και παραϊατρικού υλικού-Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό
προϋπολογισµό άδειας ειδικού σκοπού
1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες ή
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας
και ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη
τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο, υγρά
καύσιµα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που
έχουν ως αντικείµενο την παραγωγή, µεταφορά και εφοδιασµό
τροφίµων, καυσίµων, φαρµάκων και παραϊατρικού υλικού προς
καταστήµατα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της
επιχείρησης. Τα αρµόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν,
µε βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόµενοι
γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή,
στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι των
ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτοµέρεια για την
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εφαρµογή της παρούσας».
3. Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζοµένους
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί
µε τις διατάξεις του
ν. 1256/1982 (Α’ 65), οι τρεις ηµέρες
της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες,
που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόµενα
όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζοµένων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσειςεργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νοµίµως προβλεπόµενα
ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζοµένων
τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωµοδότηση του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α’ 342). Η εν λόγω υπερωριακή
απασχόληση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ηµερήσια
όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο δέκατο έκτο
Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης
από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές
και αργίες για συγκεκριµένες επιχειρήσεις
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α’ 179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο την παραγωγή, τη µεταφορά και τον εφοδιασµό τροφίµων, καυσίµων,
φαρµάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήµατα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια
εργασίας των εργαζοµένων.
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων
και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
1264/1982 (Α’ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η
οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων µέτρων για
την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι µετά από τις 10.4.2020.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού,
που απασχολείται την 1η.3.2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους δηµόσιας υγείας µέχρι τις 31.5.2020. Η
παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
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οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές. Η
παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων
5,6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
Άρθρο δέκατο ένατο
Έκτακτη εφαρµογή µεθόδου τηλεκατάρτισης
στα προγράµµατα ανέργων ή εργαζοµένων
1. Προγράµµατα ανέργων ή εργαζοµένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είτε βρίσκονται σε στάδιο
προετοιµασίας για ένταξη σε χρηµατοδότηση από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε
εξέλιξη και περιλαµβάνουν την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων,
µπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής
διάταξης, µε σκοπό τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η τηλεκατάρτιση µπορεί να υλοποιείται µε τη µορφή είτε
της ασύγχρονης είτε της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. H πιστοποίηση µε την εξ αποστάσεως µέθοδο υλοποιείται µέσω διαδικτυακού συστήµατος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου
έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης.
3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις, οι αποφάσεις έγκρισης των δράσεων και οι
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρµόζεται ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έµµεσων µελών
και παράταση προθεσµιών διοικητικών προσφυγών
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ορισµένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν µετά από τις
30.9.2020.
2. Ο ανώτατος αριθµός του προς πρόσληψη προσωπικού
στους προνοιακούς φορείς της παραγράφου 1, η διαδικασία
πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή
του παρόντος ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αρ. Δ1/οικ.43102/
14387/27.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β’ 3706).
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως
και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς της
παραγράφου 1 του παρόντος, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου
του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των
διευκολύνσεων των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 της
ανωτέρω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ή, στην περίπτωση
που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε
ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, µε βάση
τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.
Από την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
εξαιρείται το προσλαµβανόµενο δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος προσωπικό.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αναβολή εξέτασης εκκρεµών ενδικοφανών
προσφυγών και αναστολή προθεσµίας
άσκησής τους

1. Στα έµµεσα µέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα µέχρι
τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων
οι άµεσα ασφαλισµένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται,
παραµένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα µέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων
τους µε την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30ής.4.2020.
2. Οι προθεσµίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών
που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα
διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται
µέχρι τις 30.4.2020.

1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεµών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), αν αυτή έχει
προσδιοριστεί σε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος
από τις 16.3.2020 µέχρι και τις 30.4.2020. Για τη νέα ηµεροµηνία
εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µε ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται και η προθεσµία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών σύµφωνα µε το
άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).

Άρθρο εικοστό πρώτο
Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους

Άρθρο εικοστό τρίτο
Μηχανισµοί ελέγχου της εφαρµογής κατεπειγόντων
µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση
και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαµβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και
πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α’ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α’ 74), το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών του
α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων
Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παραγράφου 1.Ι. του άρθρου 127
του ν. 4199/2013 (Α’ 216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.
4302/2014 (Α’ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων
ανάληψη δέσµευσης πίστωσης των φορέων. Για την υλοποίηση
των ανωτέρω αρµόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα
καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άµεσα στον εποπτεύοντα
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία
πληροφορία σχετικά µε την τεκµηρίωση των ανωτέρω αναγκών
τους. Οι σχετικώς συναπτόµενες συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου

1. α) Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής των
κατεπειγόντων µέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, της παρούσας, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών πράξεων, µέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της
επιβολής διοικητικών προστίµων είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού, η Ελληνική Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’
133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρµόδια υγειονοµικά όργανα των Υγειονοµικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το ένστολο
προσωπικό των Λιµενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητέςελεγκτές της Ε.Α.Δ..
2. Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, τα όργανα ελέγχου της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο
οποίος λειτουργεί κατά παράβαση των ανωτέρω µέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης κοι-
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νοποιούνται αυθηµερόν στην κατά τόπο αρµόδια αρχή αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση των σχετικών µέτρων, για
όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν τα µέτρα της παραγράφου 1 του
παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων.
3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα µέτρα
της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτός από τις κυρώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου
διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης
και είσπραξης των σχετικών προστίµων, η διάθεση των εσόδων
από τα επιβληθέντα πρόστιµα και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των εν λόγω µέτρων.
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η
επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν.
344/1976 (Α’ 143). Θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α’ 143) και της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), µπορεί να έχουν διάρκεια
έως τέσσερις (4) µήνες. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο σύναψη
των συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η
υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική
εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό
συµβούλιο, στην πρώτη µετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
3. Στις περιπτώσεις που µετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
το εναποµείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθµού στις υπηρεσίες
καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων δεν επαρκεί για την εύρυθµη
και αποτελεσµατική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των
υπηρεσιών αυτών µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής σε
ιδιώτες µε τη διαδικασία της απευθείας διαπραγµάτευσης για
χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών και µε δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περίπτωση β’
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου εφαρµόζεται αναλόγως.
4. Για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι δήµοι συνδράµουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών µε
τη διάθεση προσωπικού και µέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονοµικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήµους, κατόπιν

απόφασης της οικείας οικονοµικής επιτροπής είναι δυνατή η
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σε ιδιώτες µε τη διαδικασία της
απευθείας διαπραγµάτευσης για χρονικό διάστηµα δύο (2)
µηνών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η
έκτακτη ανάγκη. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου εφαρµόζεται αναλόγως.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του
ν. 4674/2020 (Α’ 53) η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) µηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών».
6. Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού που προκύπτουν από την
ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων
µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται
σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών.
7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού που λαµβάνονται δυνάµει των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και των παραγράφων 2, 3,
4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αµέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περίπτωσης α’ του
παρόντος, για τις αποφάσεις που λαµβάνονται από τα συλλογικά
όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κατά τη διάρκεια της λήψης
µέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι
οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας, οι
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές
πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ηµερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση.
8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η φράση «κατά την οποία πρέπει να
ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας»
αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».
9. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µετά από τη φράση «είναι δυνατός
ο περιορισµός» προστίθεται η φράση «ή η διεύρυνση».
Άρθρο εικοστό πέµπτο
Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών οµάδων
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που
απασχολούνται σε δηµόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε
χηµειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση δύνανται
να απουσιάζουν δικαιολογηµένα µε ειδική άδεια, εφόσον δεν
απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική
άδεια απουσίας κατά το προηγούµενο εδάφιο παύει µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς
οµάδες.
Άρθρο εικοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρµοδιότητά της, η χρονική
διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
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Άρθρο εικοστό έβδοµο
Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για
την προµήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισµικού
και εξοπλισµού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων των
υπαλλήλων της και την πραγµατοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Έκτακτα µέτρα για το προσωπικό των αερολιµένων
της χώρας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό όλων των αερολιµένων της χώρας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εµφανίσει συµπτώµατα του
κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επαφής του µε κρούσµα
ή ύποπτο περιστατικό του κορωνοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον απαιτούµενο εργαστηριακό έλεγχο για
τη διαπίστωση της ενδεχόµενης προσβολής του από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ωρών από
τη διαπίστωση ή την αναφορά του συµβάντος. Στο εν λόγω διάστηµα τηρούνται όλα τα µέτρα προστασίας και περιορισµού που
έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαβιβάζονται αρµοδίως στον
Ε.Ο.Δ.Υ. για την υιοθέτηση των ενδεδειγµένων προληπτικών µέτρων ή µέτρων επιδηµιολογικής παρατήρησης του προσωπικού
και για την αποδέσµευση του προσωπικού από τα περιοριστικά
µέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος.
2. Εντός πέντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι φορείς διαχείρισης όλων των αερολιµένων της χώρας
οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε να προχωρήσουν σε σύναψη σύµβασης µε ειδικά αδειοδοτηµένα ιδιωτικά εργαστηριακά
κέντρα, ώστε το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος
να διευκολύνεται κατά την υποβολή του στον εν λόγω εργαστηριακό έλεγχο είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε
να διαµορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσεων των
αερολιµένων, όπου το προσωπικό δύναται να υποβληθεί στην
απαιτούµενη δειγµατοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. Οι αερολιµένες δύνανται να προβούν σωρευτικά και στις δύο ενέργειες
που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Άρθρο εικοστό ένατο
Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής
Προσφυγών Υπουργείου Τουρισµού
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών αναστέλλονται προσωρινά οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), λόγω
των έκτακτων ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Εάν εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής συµπληρωθεί ο χρόνος των τριών (3) µηνών από την άσκηση προ-
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σφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει
απόφαση, η µη έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν θεωρείται
σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής.
3. Οι εκκρεµείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα µετά από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος αναστολής.
Για τις προσφυγές που εκκρεµούν ενώπιον της Επιτροπής κατά
την ηµεροµηνία λήξης της αναστολής, ο χρόνος των τριών (3)
µηνών εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει
απόφαση αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της λήξης της αναστολής.
Άρθρο τριακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενηµέρωση του κοινού στο
πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την
31η.5.2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και
ενηµέρωσης των πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε
συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του µέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του παρόντος, καθώς και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών
πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούµενης δαπάνης.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Μετάδοση ενηµερωτικών µηνυµάτων
Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί
σταθµοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εµβέλειας υποχρεούνται να µεταδίδουν ενηµερωτικά µηνύµατα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δηµόσιας
υγείας και τα µέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η ανωτέρω µετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
3. Με απόφαση του µέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, προβλέπεται η συχνότητα µετάδοσης
των µηνυµάτων της παραγράφου 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
Άρθρο 4
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α’ 55) µετά τη φράση «των εγκριτικών
αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2» προστίθεται η φράση «και
των αντιστοίχου περιεχοµένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη
της ισχύος των οποίων έπεται της λήξης των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2.»
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Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου
της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75)
Το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ ισχύουν για τις επιταγές,
τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωµα ή
έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του ν.
4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος του ν.
4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται
ήδη στις πληττόµενες επιχειρήσεις ή εντός έξι (6) εργάσιµων
ηµερών από την επόµενη της συµπερίληψης των συγκεκριµένων
ΚΑΔ στις πληττόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’.»
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων στην περίπτωση β’, για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.»
3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν τον
υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς
τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 ή
τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την
απευθείας πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτηµα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 6
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση
της επάρκειας αγαθών
1. Ο τίτλος του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Α’ 64) αντικαθίσταται ως εξής «Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών».
2. Μετά την παράγραφο 3 του δεύτερου άρθρου της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης, διανοµής και
αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγµένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν
στην αρµόδια αρχή, εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεµάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά.
5. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 4 υποβάλλουν κατ' ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεµάτων, σε κιλά
για τα νωπά και κατεψυγµένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων
και σε τεµάχια για τα αυγά, β) την τοποθεσία αποθήκευσης των
αποθεµάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδροµικό κώδικα, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την
επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθµό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τα ει-

δικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόµιµου εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται µε
δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών
από την αρχική και κάθε επόµενη δήλωση.»
3. Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του δεύτερου άρθρου της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθµούνται σε 6, 9 και 10 αντιστοίχως.
4. Η διάταξη της παραγράφου 5 του δεύτερου άρθρου της
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθµείται σε 7 και αντικαθίσταται
ως εξής: «Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο συµµόρφωσης των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 4 και τη συγκέντρωση και τον
έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους υπόχρεους στοιχείων των
παραγράφων 2 και 5.»
5. Η διάταξη της παραγράφου 6 του δεύτερου άρθρου της
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθµείται σε 8 και αντικαθίσταται
ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας µπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων των παραγράφων 1 και 4, τα στοιχεία των αποθεµάτων των παραγράφων 2 και 5 που υποβάλλονται µε τις δηλώσεις των παραγράφων 3 και 5, οι περιπτώσεις
διαβάθµισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις
της παραγράφου 6.»
Άρθρο 7
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός
οικονοµικού έτους 2020
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Οικονοµικών και ειδικότερα του ειδικού φορέα 1023 711 0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» αυξάνονται κατά πέντε δισεκατοµµύρια (5.000.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται
υπό τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις
για δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα
και ειδικού φορέα.
Άρθρο 8
1. Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, δύναται, µε απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών,
η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ηµερών
από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας
υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήµου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α’171). Η κατά το προηγούµενο
εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ηµέρα και τις ίδιες ώρες.
2. Σε περίπτωση µη έκδοσης της απόφασης της παραγράφου
1 από τους φορείς λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, δύναται οι ίδιοι χώροι να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος κοινοποιούνται αµελλητί στην αρµόδια κατά τόπο αστυνοµική αρχή.
Άρθρο 9
1. Οι ελεγκτές της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να
εκτελούν παράλληλα και χρέη οδηγών των υπηρεσιακών τους
οχηµάτων.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται για την αντιµε-
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τώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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 18.34’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

