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Αθήνα, σήµερα στις 9 Απριλίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.05᾽ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Eισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποφάσεις Βουλής: συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118
του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β᾽».
Επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής προτείνω να
λάβουν τον λόγο οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αν το επιθυµούν, για πέντε λεπτά.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Προφανώς δικαιούνται να µιλήσουν και οι αρχηγοί των κοµµάτων. Δεν το λέω εκ περισσού. Ξέρω ότι ο κ. Βελόπουλος ζήτησε
να µιλήσει επί του Κανονισµού της Βουλής
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης.
Επίσης, να προσθέσω πως το διαφανές περίβληµα που βάλαµε
στο Βήµα είναι σύσταση από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Βουλής για λόγους προστασίας των εργαζοµένων στενογράφων.
Κύριε Στυλιανίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λειτουργία του Κοινοβουλίου
αυτές τις δύσκολες ώρες εγγυάται τη δύναµη µιας πειθαρχηµένης δηµοκρατίας να προστατεύει τη δηµόσια υγεία, την εθνική
ασφάλεια, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις επιστροφής στην
οµαλότητα και την απόλυτη εγγύηση αποκατάστασης του σεβασµού των ατοµικών ελευθεριών. Πρόκειται για µια δύσκολη, αλλά
αξιοθαύµαστη ισορροπία που βασίζεται στην ατοµική ευθύνη των
πολιτών, αλλά και στην πολιτική υπευθυνότητα των κυβερνώντων.
Η σηµερινή τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής αποτελεί αναγκαία εναρµόνιση µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση του
2019. Όταν ξεκίνησε αυτή η Αναθεώρηση από εκατόν πενήντα
τέσσερις διαφωνίες στην προτείνουσα Βουλή θεωρήθηκε ακρωτηριασµένη και απρόσφορη. Η Θ᾽ Αναθεωρητική Βουλή απέ-

δειξε ότι όταν υπάρχει δηµοκρατικός διάλογος υψηλού επιστηµονικού και πολιτικού επιπέδου µπορεί να οδηγήσει στην εθνική
συνεννόηση.
Στο σύντοµο χρονικό διάστηµα των δύο έως τριών µηνών επιτύχαµε να συνεννοηθούµε σε εννέα σηµεία συνταγµατικών αλλαγών που επηρεάζουν άµεσα τη λειτουργία του πολιτειακού και
του πολιτικού µας συστήµατος, όπως η εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας ή η ψήφος των οµογενών.
Η παρούσα πρόταση του νέου Κανονισµού της Βουλής αναπτύσσεται πάνω σε τρεις άξονες: Πρώτος και κύριος άξονας
είναι η προσαρµογή στις νέες συνταγµατικές διατάξεις. Δεύτερος άξονας είναι η εφαρµογή των αρχών της καλής νοµοθέτησης. Και τρίτος άξονας είναι η λειτουργική βελτίωση του
Κοινοβουλίου.
Ως προς τον πρώτο άξονα της συνταγµατικής εναρµόνισης
του Κανονισµού της Βουλής προβλέπεται στο άρθρο 1 να γίνει
προσαρµογή στο άρθρο 14 του Κανονισµού της Βουλής, σύµφωνα µε τη νέα διάταξη του άρθρου 101Α του Συντάγµατος στην
παράγραφο 2 που προβλέπει ότι η εκλογή των ανεξάρτητων
αρχών, αντί να γίνεται µε οµοφωνία ή µε τα τέσσερα πέµπτα στη
Διάσκεψη των Προέδρων, να γίνεται µε τα τρία πέµπτα, ώστε να
µην µένουν ακέφαλες και να µην υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο
µετά τη λήξη της θητείας τους, όπως έγινε στο παρελθόν µε το
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο.
Στο άρθρο 3 αναβαθµίζεται ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβουλίου ενισχύοντας στην πράξη την αρχή των ελέγχων και των
ισορροπιών του Συντάγµατος.
Το άρθρο 144 παράγραφος 5 του Κανονισµού εναρµονίζεται
µε τη διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούν πλέον εργαλείο ισχυρού
κοινοβουλευτικού ελέγχου της Μείζονος, αλλά και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Έτσι µετεξελίσσονται από καταχρηστικό
συχνά -όχι πάντα- µέσο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και
παραγωγής µικροκοµµατικών εντυπώσεων στα χέρια της Πλειοψηφίας σε σηµαντικό εργαλείο αυστηρού ελέγχου στα χέρια
και της κοινοβουλευτικής Μειοψηφίας.
Στο άρθρο 4 αποκαθίσταται η αξιοπιστία και η τιµή του πολιτικού κόσµου και ίσως και η εµπιστοσύνη των πολιτών προς τους
πολιτικούς.
Οι διατάξεις 156 παράγραφος 10, 157 παράγραφος 4 και 158
παράγραφος 3 του Κανονισµού, παρακολουθώντας τη συνταγµατική αλλαγή του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος
για την ποινική ευθύνη Υπουργού, εξισώνουν στο θέµα της παραγραφής ποινικού αδικήµατος τον Υπουργό µε τον απλό πολίτη.
Αντίστοιχη προσαρµογή στον νέο Ποινικό Κώδικα, και συγκε-
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κριµένα στα άρθρα 224 και 225 και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, γίνεται στα άρθρα 147 παράγραφος 3 και 156 παράγραφος
4 του Κανονισµού της Βουλής.
Ως προς τον δεύτερο άξονα, αυτόν της καλής νοµοθέτησης,
το άρθρο 2 εναρµονίζει το άρθρο 85 παράγραφος 3 του Κανονισµού µε τις βασικές αρχές καλής νοµοθέτησης όπως αυτές προβλέφθηκαν στον ν.4622/2019 στα άρθρα 57 επόµενα που
αφορούν το επιτελικό κράτος.
Κάθε σχέδιο νόµου θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική
έκθεση βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 1 που εντοπίζει και
προσδιορίζει µε σαφήνεια το ρυθµιζόµενο πρόβληµα, θέτοντας
σαφείς και οριοθετηµένους χρονικά στόχους, την έκθεση γενικών συνεπειών που προεκτιµά τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της
νοµοθετικής πρωτοβουλίας, την έκθεση διαβούλευσης που αναδεικνύει την ενεργοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της αµφίδροµης σχέσης µιας συµµετοχικής
δηµοκρατίας, την έκθεση νοµιµότητος που αντιµετωπίζει εκ των
προτέρων ζητήµατα αντισυνταγµατικότητος και εναρµόνισης µε
το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, τον πίνακα καταργούµενων
διατάξεων που συµβάλλει στη συστηµική κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ώστε να αντιµετωπιστεί η πολυνοµία και η κακονοµία
που συνήθως γεννούν γραφειοκρατία και διαφθορά, την έκθεση
εφαρµογής που ενισχύει την αποτελεσµατικότητα, γιατί ως γνωστόν το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα δεν συνδέεται µε την ψήφιση, αλλά µε τη σωστή εφαρµογή και τη γρήγορη εφαρµογή
των νόµων.
Αντίστοιχες προβλέψεις εισάγονται για τη διαδικασία επείγοντος και κατεπείγοντος ενός σχεδίου νόµου ή µε τις προτάσεις
νόµων των Βουλευτών, ενώ στο άρθρο 85 παράγραφος 5 του
Κανονισµού υιοθετούνται διατάξεις σχετικά µε την οικονοµική
της νοµοθέτησης, δηλαδή προεκτίµηση όχι µόνο του οικονοµικού κόστους, αλλά και των οικονοµικών συνεπειών µιας νοµοθετικής µεταβολής. Αυτό αποτελεί σηµαντική καινοτοµία που
συνδέει τη νοµοθέτηση µε την πραγµατική οικονοµία. Σας θυµίζω
ένα παράδειγµα, τη µετονοµασία τεσσάρων Υπουργείων το 2010
που έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, η οποία στοίχισε στο ελληνικό δηµόσιο πάνω από 150 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο τρίτος άξονας αφορά στο άρθρο 6 και συνδέεται µε την
χωρίς κόστος καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της Βουλής
µε θετικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και στην αποτελεσµατικότητα.
Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, σηµαντικές και αναγκαίες αυτές τις
αλλαγές µε θετικές προεκτάσεις στη βελτίωση τόσο του Κοινοβουλίου, όσο και του πολιτικού µας συστήµατος και για αυτό εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, τις ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε, κύριε
Στυλιανίδη.
Σειρά έχει τώρα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης, ο οποίος θα µιλήσει από τη θέση του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα από όλα στη σηµερινή συνεδρίαση να υπογραµµίσω τη σηµασία του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο λειτουργεί. Αυτό δίνει ένα ισχυρό σήµα -τηρώντας
βεβαίως πάντα τους κανόνες που έχουν προτείνει οι επιστήµονες
της δηµόσιας υγείας- ότι µια δηµοκρατικά συντεταγµένη πολιτεία
µπορεί να νικήσει λειτουργώντας χωρίς να έχει περιστολή των
δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών διαδικασιών.
Αναφέροµαι σε αυτό διότι βλέπουµε σε άλλα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, όπως για παράδειγµα στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, να
υπάρχουν απαράδεκτες διαδικασίες οι οποίες περιστέλλουν τα
δηµοκρατικά δικαιώµατα και βάλλουν ευθέως απέναντι στις ευρωπαϊκές αξίες.
Η κρίση της δηµόσιας υγείας, η κρίση της πανδηµίας σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί και δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουµε
να µετατραπεί σε κρίση δικαιωµάτων ή κρίση δηµοκρατίας.
Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω ότι βρίσκω απολύτως θετική και την πρωτοβουλία, την οποία πήρατε µαζί µε οµολόγους
σας από άλλα Κοινοβούλια στην Ευρώπη, για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κρίσης και την δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκών
οµολόγων και παρέµβασης στα κεντρικά όργανα της Ευρώπης,
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προκειµένου να υπάρξει αµοιβαιοποίηση της ευθύνης και της
διαχείρισης της κρίσης προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτές
τις πρωτόγνωρες καταστάσεις και για την οικονοµία της χώρας,
αλλά βεβαίως και για την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον αποκλεισµό από τις συσκέψεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ.
Σασόλι, πριν την διενέργεια του Eurogroup και νοµίζω ότι πρέπει
όλα τα Κοινοβούλια και όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις και οι οικογένειές τους στην Ευρώπη να πιέσουµε, ώστε σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές να ακουστεί η φωνή των Κοινοβουλίων, η φωνή
των λαών, η φωνή των πολιτών και να παρθούν αποφάσεις µε αίσθηµα ευθύνης.
Τώρα θα αναφερθώ στην ύλη της σηµερινής συνεδρίασης. Στα
πρώτα πέντε άρθρα έχουµε κανονιστική εναρµόνιση µε βάση και
την πρόσφατη συνταγµατική Αναθεώρηση. Είχαµε τοποθετηθεί
στα ζητήµατα εκτενώς και αναλυτικά, σε άλλα ζητήµατα συµφωνώντας και σε άλλα καταγράφοντας τη διαφωνία µας. Θεωρούµε
λογικό και αυτονόητο ότι ο Κανονισµός της Βουλής θα εναρµονιστεί µε τους νόµους και µε το Σύνταγµα του κράτους παρά τις
όποιες διαφωνίες και ενστάσεις είχαµε εµείς καταθέσει σε επιµέρους ζητήµατα, τα οποία η σηµερινή Πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει µε αυτόν τον τρόπο.
Για παράδειγµα, αναφέροµαι ενδεικτικά στο άρθρο 1 και στις
ανεξάρτητες αρχές, όπου γίνεται µια µεταβολή της Πλειοψηφίας
να παίρνεται απόφαση µε τρία πέµπτα, ενώ η προηγούµενη κατάσταση είχε ένα status ευρύτερης συµφωνίας, ώστε να επιτυγχάνεται και να επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο -εντός ή εκτός
εισαγωγικών- µεγαλύτερη συναίνεση µε τέσσερα πέµπτα. Άρα,
λοιπόν, εµείς σε αυτά τα πρώτα πέντε άρθρα είµαστε υπέρ. Επίσης, υπέρ είµαστε και στην αλλαγή του Μέρους Β᾽ που έχει να
κάνει µε τις εσωτερικές διευθετήσεις και αναδιατάξεις αναφορικά µε προσωπικό, το οποίο απασχολείται αυτήν τη στιγµή στη
Βουλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εγώ ευχαριστώ
τον κ. Ζαχαριάδη.
Επειδή είχε την καλοσύνη να αναφερθεί στην επιστολή που
απευθύνθηκε από δέκα ευρωπαϊκά Κοινοβουλευτικά Σώµατα
προς τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και στον Πρόεδρο του Eurogroup για την άνευ προηγουµένου, όπως υπογράψαµε, κινητοποίηση πόρων για την αντιµετώπιση και της υγειονοµικής, αλλά
και της ακολουθούσης οικονοµικής δοκιµασίας ήθελα να πω επ’
ευκαιρία ότι αυτή η ιστορία του κορωνοµολόγου δεν ζητάει να
πληρώσουν κάποιοι τα χρέη άλλων, δηλαδή οι πλουσιότεροι τα
χρέη των λιγότερο εύπορων ή των µη εύπορων, αλλά ουσιαστικά
ζητάει στην έκδοση αυτού του αξιογράφου να συνδράµουν αυτοί
που έχουν µεγαλύτερη πιστοληπτική φερεγγυότητα και χαµηλότερα επιτόκια στην έκδοση των δικών τους οµολόγων, να συµβάλλουν µε το αξιόχρεο τους ώστε το συνολικό ποσοστό του
επιτοκίου αυτού του χρεογράφου να είναι χαµηλό, άρα να µπορεί
εν συνεχεία να αποπληρωθεί ευκολότερα. Είναι συµβολή αξιοχρέου και όχι τόσο να πληρώσουν οι καλοί τα χρέη των κακών
για να το υπεραπλουστεύσω.
Ελπίζουµε ότι αυτή η συζήτηση στην οποία επιδίωξαν να συµβάλουν και δέκα Κοινοβούλια της Ευρώπης, δηλαδή της Γαλλίας,
της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδος, της Σλοβενίας, του Λουξεµβούργου -και είναι δέκα, γιατί κάποιες χώρες έχουν και Γερουσία και Εθνοσυνέλευση- θα παίξει έστω και ελάχιστο ρόλο
στην επίτευξη συµφωνίας βραχυπρόθεσµα στην Ευρώπη για
άνευ προηγουµένου –επαναλαµβάνω- χρηµατοδότηση των επιπτώσεων της δοκιµασίας αυτής.
Τον λόγο έχει -και ζητώ συγγνώµη για αυτήν την καθυστέρηση
που του προκάλεσα- ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν προκαλέσατε καµµία καθυστέρηση, ίσα-ίσα που το θέµα
στο οποίο αναφερθήκατε είναι πάρα πολύ σηµαντικό, συµβολίζει
την προτεραιότητα που έχει θέσει η χώρα µας και σε αυτήν την
κατεύθυνση νοµίζω ότι κινούµαστε όλοι, στηρίζουµε τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν αυτόν τον ρόλο.
Και βέβαια να πω ότι έχουµε κατακτήσει ως Κοινοβούλιο µια
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µίνιµουµ συνεννόηση προκειµένου και να υπάρχουν οι διαδικασίες που χρειάζονται για να συµβάλουµε ως θεσµός στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά και κυρίως για να διαµορφωθεί
ένα αποτελεσµατικό σχέδιο για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια και
ζωντανή η οικονοµία.
Δεν θα ακολουθήσω τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος έκανε ένα
ατόπηµα -κατά την άποψή µου- σήµερα. Θέλοντας να υποστηρίξει τις απόψεις του για τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, επέλεξε
να εκστοµίσει αστήρικτες κατηγορίες αναφερόµενος επιλεκτικά
στο 2010 και στην µεταβολή σε επίπεδο Υπουργείων, λέγοντας
µάλιστα ότι κόστισε και 150 εκατοµµύρια, ξεχνώντας ότι ανάλογες µεταβολές είχαν γίνει το προηγούµενο διάστηµα επί κυβέρνησης στην οποία συµµετείχε και υπηρέτησε και βεβαίως έγιναν
και πρόσφατα από την καινούργια Κυβέρνηση, που προέκυψε
από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Το θεωρώ ως παρένθεση και
το κλείνω.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ συνολικά στη Μεταπολίτευση
και να πω ότι το Σύνταγµα του 1975 µε τις τροποποιήσεις του και
του 1986 και του 2001, εξαιρουµένης της απαράδεκτης του 2008
µε την έννοια ότι η συνταγµατική αυτή Αναθεώρηση τεχνητά, επιλεκτικά, σκόπιµα επέλεξε να αναθεωρήσει µόνο το ζήτηµα του
ασυµβίβαστου, καίγοντας έτσι την δυνατότητα να ξεκινήσει
άµεσα µια νέα συνταγµατική Αναθεώρηση. Και βέβαια να αναφερθώ στην πρόσφατη Αναθεώρηση, η οποία ναι µεν δεν κάλυψε
όλες τις ανάγκες και όλα αυτά τα οποία θέλαµε να καλύψει, αλλά
προέβη σε αναθεώρηση σηµαντικών διατάξεων που καλύπτουν
τις σύγχρονες ανάγκες.
Η κατάκτηση, λοιπόν, αυτή της Μεταπολίτευσης, ανεξάρτητα
αν έχουν θεσµοθετηθεί ή ανεξάρτητα την καθυστέρηση που
υπάρχει και παρατηρείται στη θεσµοθέτηση σηµαντικών προβλέψεων του Συντάγµατος, είναι ο µοχλός µε τον οποίο το σύστηµά
µας από ένα καθαρά συγκεντρωτικό παρά τις προβλέψεις του
Συντάγµατος από το 1975 ότι η διοίκηση στη χώρα µας ακολουθεί το αποκεντρωτικό σύστηµα, το συγκεντρωτικό µοντέλο έχει
µετατραπεί, δεν είναι πια κυβερνητικό, µόνο, έχουµε µια σύγχρονη διακυβέρνηση -µπορούµε να το πούµε αυτό- µια πρόβλεψη για σύγχρονη, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση µε συστήµατα
ελέγχου και εξισορρόπησης.
Το γεγονός ότι δεν έχει επαρκώς διαχωριστεί, δεν έχει κατοχυρωθεί η διάκριση των εξουσιών, γιατί υπήρξε ατολµία και την
τελευταία φορά για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και βεβαίως του διαχωρισµού και της ώσµωσης που ναι
µεν είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να έχει αλληλεξάρτηση
του νοµοθετικού σώµατος της Κυβέρνησης, δεν µειώνει την αξία
των προβλέψεων του Συντάγµατος.
Έχουµε, όµως, σηµαντικά θέµατα, τα οποία στο πρακτικό επίπεδο πρέπει να τα δούµε, γιατί η Αναθεώρηση του 2001 εκτός
από το ότι κατοχύρωσε τον Α᾽ ή τον Β᾽ βαθµό αυτοδιοίκησης
ως οντότητες, όπου µε τη θεσµοθέτηση στη συνέχεια του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και βεβαίως του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» που είχε προηγηθεί,
αλλά και την συνταγµατική κατοχύρωση των ανεξάρτητων
αρχών, αυτοί οι µηχανισµοί εξισορρόπησης του συστήµατος και
θεσµοθέτησης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης πήραν σάρκα και
οστά.
Εκτός από αυτά, να πούµε ότι αποµένει πολύς δρόµος µέσα
στο πεδίο της νοµοθετικής διαδικασίας και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου -βασικές αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου- ώστε να εµπεδωθεί αυτός ο έλεγχος και η διάκριση των εξουσιών.
Τι θέλω να πω; Ότι πολλές φορές η έννοια της καλής νοµοθέτησης µένει γράµµα κενό. Γιατί καλώς προβλέπει και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής όλες τις διαδικασίες και τις
έκτακτες, αλλά δεν βάζει -και το είδαµε τώρα, στην προσπάθεια
της αντιµετώπισης της πανδηµίας και του σύγχρονου αυτού κινδύνου- την απλόχερη πρόβλεψη του Συντάγµατός µας για πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου χωρίς περιορισµό αριθµητικό ή άλλο.
Ήταν ένα εργαλείο που έπρεπε να αξιοποιηθεί.
Η πρόβλεψη του Συντάγµατός µας για τις διαδικασίες που
έχουν να κάνουν µε τις τροπολογίες των Βουλευτών, µε τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου κ.λπ. είναι απλόχερη. Ως
προς αυτό το οποίο δεν έχει µπει -και καλώς- και στο Σύνταγµα
και στον Κανονισµό της Βουλής, το να βάζει περιορισµούς, κα-
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νόνες και κριτήρια για το πότε χρησιµοποιείται, µε ποιον τρόπο
και πώς αριθµητικά, δεν θα πρέπει στην πράξη να γίνεται κατάχρηση από την Κυβέρνηση ή από άλλους φορείς, προκειµένου
να απαξιώνεται ένας θεσµός που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Είναι θεσµοί που υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις και που
δεν πρέπει να υπάρξει συζήτηση αντίστροφη για την αρνητική,
αλλά για τη θετική τους πλευρά.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι βασική διαδικασία του Κοινοβουλίου. Νοµίζω ότι χρειάζεται να δούµε στο πλαίσιο της επόµενης µέρας µια διαµόρφωση του Κανονισµού, των αντίστοιχων
διατάξεων, µε τρόπο που να ενισχύουν τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο που είναι δηµιουργικό εργαλείο για τον έλεγχο της Κυβέρνησης και τις σωστές αποφάσεις.
Ως προς τις τροπολογίες υπάρχει ένα θέµα που έχει να κάνει
µε το ότι δεν έχουµε θεσµοθετήσει στις βουλευτικές τροπολογίες την υποχρέωση του Προεδρείου ή της Κυβέρνησης ή κάποιου µηχανισµού, ώστε οι βουλευτικές τροπολογίες να έχουν
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου υποχρεωτικά, όχι όλες, αυτές
που κατατίθενται επίσηµα από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των
κοµµάτων. Γιατί εάν πηγαίναµε σε κατάχρηση, από την πλευρά
τώρα της Αντιπολίτευσης, του δικαιώµατος των τροπολογιών και
είχαµε σωρεία τροπολογιών που έπρεπε να έχουν έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα παρέλυε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …τότε θα παρέλυε και δεν θα
ήταν δυνατό. Άρα πρέπει να δούµε τη δυνατότητα, την υποχρέωση για έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τροπολογίες που καταθέτουν οι παρατάξεις, που θα είναι σαφώς µε
φειδώ και στο αναγκαίο επίπεδο.
Επίσης, στη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου για τροπολογίες, ο
Υπουργός πολλές φορές -δεν αφορά όλους, αφορά όµως πολλούς και όλων των κυβερνήσεων- έρχεται και µας λέει τι θέλει ή
τι δεν θέλει. Επιλεκτικά µιλάει για κάποιες τροπολογίες, πολλές
φορές και όχι όλες τις υπουργικές. Απαξιοί να µας απαντήσει
ποιες δέχεται και ποιες δεν δέχεται από τις βουλευτικές και εδώ
πρέπει να υπάρχει µία λεπτή ισορροπία. Στη διαδικασία της νοµοθέτησης, κάποια στιγµή, να υποχρεούται ο Υπουργός να πει
«αυτές αποδέχοµαι, αυτές δεν αποδέχοµαι» δύο ώρες πριν τη
λήξη της συζήτησης, µία ώρα πριν, ανάλογα και µε ποια διαδικασία ακολουθούµε.
Μπήκα σε λεπτοµέρειες για να δείξω ότι δεν πάσχουµε από
Σύνταγµα, δεν πάσχουµε από καλές πρόνοιες Συντάγµατος ούτε
Κανονισµού Βουλής. Πάσχουµε πολλές φορές από τη διαφύλαξη
αυτό των καλών προβλέψεων του Συντάγµατος, µέσα από την
κακή πρακτική η οποία ακολουθείται, τόσο για τη νοµοθέτηση
όσο και από την πλευρά της Κυβέρνησης κυρίως, αλλά και ορισµένες φορές -θα το πω- και από εµάς τους ίδιους.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι οι τροποποιήσεις που κάνουµε στον Κανονισµό, προκειµένου αυτός να εναρµονιστεί είτε
µε τις αναθεωρηµένες πλέον διατάξεις του Συντάγµατος είτε µε
το νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο ισχύει, µε βάση τον νόµο, για τη
νοµοθέτηση –ο τίτλος νοµίζω ήταν «Επιτελικό Κράτος»- είναι
αναγκαίες τεχνικά, ανεξάρτητα από την άποψη που µπορεί να
έχει καθένας για επιµέρους διατάξεις, εάν έπρεπε να είναι έτσι
ή διαφορετικά.
Αυτή η ενσωµάτωση, λοιπόν, είναι αναγκαία και πρέπει να
γίνει. Και µε αυτήν την έννοια είµαστε θετικοί και επί της αρχής,
αλλά και για την ενσωµάτωση όλων των άρθρων τα οποία έχετε
εισηγηθεί, κύριε Πρόεδρε.
Αφαιρέσατε κάποια επίµαχα. Δεν τα θεωρώ τόσο επίµαχα,
αλλά ήθελαν παραπάνω συζήτηση προφανώς. Ως προς αυτά τα
οποία έµειναν τελικά προς ψήφιση, για όλα αυτά, είµαστε απόλυτα θετικοί. Ψηφίζουµε «ναι».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστώ τον κ.
Κεγκέρογλου.
Εξέφρασε ενδιαφέρουσες απόψεις και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τη νοµοθετική εργασία. Φαίνεται η µοναξιά,
κύριε Κεγκέρογλου, σας αύξησε την επινοητικότητα!
Ήθελα να πω ότι υπήρχαν κάποιες διατάξεις για την ενίσχυση
του επιστηµονικού δυναµικού της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής και κάποιες άλλες που θα µπορούµε να συζητήσουµε

11742

όταν έχουµε µεγαλύτερη άνεση και οι συνθήκες δεν είναι τόσο
πιεστικές όπως τώρα. Τώρα κάναµε τις στοιχειωδώς αναγκαίες
διατάξεις.
Το συζήτησα µε συνεργάτες µου, το συζήτησα µε κάποιους
από σας, όπως µε τον κ. Ζαχαριάδη φερ’ ειπείν και καταλήξαµε
ότι καλό είναι τώρα να ψηφίσουµε αυτές που πρέπει απαραιτήτως να ενσωµατωθούν στον Κανονισµό και όλες τις άλλες, που
είναι και αυτές απαραίτητες, αλλά δεν είναι επείγουσες, να τις
αναβάλλουµε για ευθετότερο χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ο κ. Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ᾽ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί οι προτεινόµενες αλλαγές του Κανονισµού της Βουλής
να αποτελούν κανονιστική προσαρµογή και εναρµόνιση µε αλλαγές που ήδη έχουν γίνει σε άλλα νοµοθετικά κείµενα και που επηρεάζουν αντικειµενικά και τη λειτουργία της Βουλής, εν τούτοις
η πολιτική ουσία παραµένει, πόσω µάλλον όταν σε αυτά τα νοµοθετικά κείµενα συµπεριλαµβάνονται και οι αλλαγές που έγιναν
µε την πρόσφατη συνταγµατική Αναθεώρηση. Συνεπώς ως ΚΚΕ
θα τοποθετηθούµε µε τον ίδιο τρόπο, στάση και ψήφο µε την
οποία τοποθετηθήκαµε και στην αντίστοιχη συζήτηση.
Το άρθρο 1 ενσωµατώνει την αντίστοιχη αλλαγή του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία για τη συγκρότηση των λεγόµενων
ανεξάρτητων αρχών απαιτείται πλέον µειωµένη πλειοψηφία των
τριών πέµπτων. Είχαµε καταψηφίσει αυτό το άρθρο του Συντάγµατος, το οποίο έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συγκρότηση θεσµών, όπως είναι οι κατ’ όνοµα ανεξάρτητες αρχές, που παίζουν
ρόλο στην υλοποίηση της κυρίαρχης πολιτικής και πολλές φορές
µάλιστα προπορεύονται στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής. Συνεπώς θα καταψηφίσουµε το άρθρο 1.
Θα αφήσω το άρθρο 2 για το τέλος.
Το άρθρο 3 προσαρµόζει το άρθρο 144 του Κανονισµού της
Βουλής στο άρθρο 68 του Συντάγµατος, όπου προβλέφθηκε η
δυνατότητα σύστασης δύο ανά βουλευτική περίοδο εξεταστικών
επιτροπών, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον δέκα Βουλευτών
και για τη σύσταση της οποίας αποφασίζει η Βουλή τουλάχιστον
µε τα δύο πέµπτα των Βουλευτών, δηλαδή εκατόν είκοσι Βουλευτές.
Από αυτή τη θετική, κατ’ αρχάς, ρύθµιση, θεσπίζονται όµως
εξαιρέσεις, όπως η απαγόρευση σύστασης τέτοιων επιτροπών
για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραµένει η απόφαση για σύσταση στην κυβερνητική
Πλειοψηφία. Και επειδή είχαµε ψηφίσει «παρών» στην αναθεώρηση της παραγράφου 2 στο αντίστοιχο άρθρο του Συντάγµατος, ακριβώς επειδή διατηρούσε την απόφαση στην κυβερνητική
Πλειοψηφία για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών που αφορούν την άµυνα και την εξωτερική πολιτική, θα ψηφίσουµε
«παρών» στο άρθρο 3.
Το άρθρο 4 προσαρµόζει το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής στην αναθεώρηση του άρθρου 86, παράγραφος 3 του Συντάγµατος για την ποινική ευθύνη Υπουργών, µε την οποία
καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσµία, εντός της οποίας η
Βουλή µπορεί να ασκεί την ποινική δίωξη.
Η θέση µας ως ΚΚΕ ήταν η πλήρης κατάργηση του νόµου
«περί ευθύνης Υπουργών» ή έστω µία ριζική αναµόρφωσή του,
στην οποία θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται και η κατάργηση
της αποσβεστικής προθεσµίας και κυρίως η κατάργηση του βασικού πυρήνα του νόµου «περί ευθύνης Υπουργών», σύµφωνα
µε τον οποίον τη δυνατότητα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την άσκηση ποινικής δίωξης, την ανάκληση ποινικής δίωξης, την έχει η εκάστοτε κυβερνητική Πλειοψηφία, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Από αυτή την άποψη, ψηφίσαµε «παρών» στο
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος. Το ίδιο θα κάνουµε
και για το προτεινόµενο άρθρο 4.
Τέλος, στο άρθρο 2, που προσαρµόζει τον Κανονισµό της Βουλής στον νόµο για το επιτελικό κράτος, τίθενται κάποιες επιπλέον
προϋποθέσεις για την καλή νοµοθέτηση, υποτίθεται.
Βεβαίως, σήµερα υπάρχουν στον Κανονισµό όροι καλής νοµοθέτησης, όπως το πώς πρέπει να γίνεται η συζήτηση των νοµοσχεδίων, προβλέψεις για εκπρόθεσµες και άσχετες τροπολογίες,
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για τα δικαιώµατα της µειοψηφίας στην κατάθεση και συζήτηση
προτάσεων, νόµων κ.λπ..
Το ποια ήταν η τύχη, όµως, αυτών των προβλέψεων είναι γνωστό και µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Οι νέοι όροι που τίθενται, ο εντοπισµός και η οροθέτηση του προβλήµατος που
επιδιώκεται να λυθεί, η διατύπωση σαφών χρονικά οριοθετηµένων και µετρήσιµων στόχων και οι λόγοι για τους οποίους δεν
είναι δυνατή η επίτευξή τους, χωρίς την ύπαρξη της ρύθµισης
που προωθείται, δηλαδή τέτοιου τύπου αλλαγές που θα ισχύσουν και για τις τροπολογίες, κατά τη γνώµη µας, θα δυσκολέψουν την κατάθεση προτάσεων νόµου και τροπολογιών από την
αντιπολίτευση και κυρίως, από τα µικρότερα κόµµατα.
Βέβαια ο Πρόεδρος, στην αντίστοιχη συζήτηση στην Επιτροπή
Κανονισµού της Βουλής, είπε ότι θα υπάρχει µέριµνα µε την Επιστηµονική Υπηρεσία να εξειδικευθούν αυτοί οι όροι και ότι δεν
θα είναι τόσο απαιτητικοί για την αντιπολίτευση, όπως για την
Κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό µένει να το δούµε.
Φυσικά, υπάρχει και ο όρος ότι το νοµοσχέδιο θα πρέπει να
είναι σύµφωνο µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τραγική
ειρωνεία είναι ότι βάζετε αυτόν τον όρο νοµοθέτησης, εν µέσω
µιας πανδηµίας, όταν η προστασία της υγείας και της ζωής του
λαού απαιτεί τη σύγκρουση µε αυτό το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήµερα ειδικά δείχνει όλο το απάνθρωπο
και αποκρουστικό του πρόσωπο. Συνεπώς καταψηφίζουµε το
άρθρο 2.
Υπερψηφίζουµε το άρθρο 5, που αφορά την προσαρµογή του
Κανονισµού της Βουλής µε το άρθρο 224 του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως και το άρθρο 6, που αφορά τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Επί της αρχής ψηφίζουµε «παρών», κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, η κ.
Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα τις τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής. Με αφορµή τη χθεσινή συνεδρίαση των επίκαιρων ερωτήσεων, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω την ταπεινή µου γνώµη,
ότι πρέπει να εφαρµόζεται ο Κανονισµός της Βουλής κατά
γράµµα σε όλα, και στους χρόνους και στην αµφίεση, αλλιώς δεν
υπάρχει Κανονισµός της Βουλής.
Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 1. Προκύπτει ότι η πλειοψηφία για
την επιλογή των µελών των ανεξάρτητων αρχών µειώνεται κατά
ένα πέµπτο. Το Σύνταγµα, βέβαια, επιτάσσει την πλειοψηφία των
τριών πέµπτων και γι’ αυτό εισάγεται. Σε αυτό εµείς θα πούµε
«ναι».
Στο άρθρο 2 προβλέπεται η εναρµόνιση µε τη νέα νοµοπαρασκευαστική διαδικασία και η εν λόγω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να τύχει εφαρµογής η ρύθµιση µε τις
ρυθµίσεις του άρθρου 57 του ν.4622/2019.
Η παράγραφος 9 του άρθρου 85 του Κανονισµού της Βουλής,
όπως αντικαθίσταται σε ό,τι αφορά ειδικά τα νοµοσχέδια, καλώς
τροποποιείται. Σε ό,τι αφορά, όµως, τις προτάσεις νόµων, ειδικά
για τα κόµµατα της αντιπολίτευσης που δεν έχουν πρόσβαση
στις δηµόσιες υπηρεσίες, η αλλαγή αυτή, ειδικά ως προς το στοιχείο α, θέτει σοβαρούς περιορισµούς σε ό,τι αφορά τη διατύπωση συγκεκριµένων σαφών χρονικά οριοθετηµένων και κατά το
δυνατόν µετρήσιµων στόχων και τους λόγους για τους οποίους
θα είναι δυνατή η επίτευξή τους, χωρίς την ύπαρξη αυτή. Σε
κάθε περίπτωση, η δηµόσια διαβούλευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι τυπική.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής,
όπως αντικαθίσταται, είναι ορθή σε ό,τι αφορά τους Υπουργούς
και τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης και συµβάλλει στην πληρότητα της νοµοθέτησης. Όµως για τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης είναι κάπως δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η υποχρέωση
ταύτη να προβούν σε ανάλυση των συνεπειών ρύθµισης, η οποία
συµπεριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις ενότητες Α και Ε της παράγραφου 3 του άρθρου 85. Γι’ αυτό, εµείς σε αυτό το άρθρο λέµε
«παρών».
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Στο άρθρο 3 προστίθεται η δυνατότητα, µε πρόταση τουλάχιστον δέκα Βουλευτών, να µπορεί να εισαχθεί στην Ολοµέλεια η
δυνατότητα προς ψήφιση για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών.
Αυτό είναι ένα θέµα που εµείς ως Ελληνική Λύση το επιδιώκαµε και το είχαµε ζητήσει και χαιρόµαστε που κατ’ επιταγή του
αναθεωρηµένου Συντάγµατος λαµβάνει χώρα αυτή η τροποποίηση. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να επιδιώκεται η διαφάνεια σε
διάφορες εκφάνσεις του δηµόσιου βίου και από µικρότερες Κοινοβουλευτικές Οµάδες και όχι µόνο από τα κόµµατα εξουσίας,
που κρίνουν και αποφασίζουν κατά το δοκούν, όπως έχει αποδειχτεί µέχρι σήµερα. Στο άρθρο 3 λέµε «ναι».
Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 10 του άρθρου 156 του Κανονισµού της Βουλής θα λέγαµε πως είναι λογική η τροποποίηση
να µη χρειάζεται εν τέλει ξανά πρόταση τριάντα Βουλευτών, για
να συνεχιστεί η έρευνα κατά των Υπουργών. Και σε αυτό το
άρθρο λέµε «ναι».
Στο άρθρο 5 καταργείται η εφαρµογή του άρθρου 225 του
Ποινικού Κώδικα, περί της ψευδούς ανωµοτί κατάθεσης, γεγονός
επιβεβληµένο, αφού το σχετικό άρθρο καταργήθηκε στον νέο
Ποινικό Κώδικα, που κυρώθηκε το 2019. Και εδώ λέµε «ναι».
Στο άρθρο 7 δεν αποσαφηνίζεται για ποιο λόγο αυξάνονται
κατά δύο οι θέσεις των µετακλητών υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
παρά τω Γενικώ Γραµµατέα της Βουλής και αντίστοιχα κατά δύο
οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής,
ενώ καταργούνται θέσεις µετακλητών στον Γενικό Γραµµατέα,
των οποίων οι υπάλληλοι αυτοδικαίως µεταφέρονται, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2, ενώ βλέπουµε αύξηση θέσεων εργασίας. Εδώ λέµε «όχι».
Στο άρθρο 10 λέµε «ναι».
Επί της αρχής λέµε «ναι», επί του συνόλου λέµε «ναι».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απόλυτα κατανοητή η
ανάγκη συµµόρφωσης και εναρµόνισης του Κανονισµού της
Βουλής, τόσο µε τις αλλαγές που επέφερε η αναθεώρηση του
Συντάγµατος, όσο και µε αρκετά νοµοθετήµατα της τελευταίας
περιόδου.
Θα συνοψίσω τη στάση µας, για να είµαι και εντός χρόνου,
απέναντι στις προτεινόµενες τροποποιήσεις, µε ορισµένα σύντοµα σχόλια επί των άρθρων, ξεκινώντας µε το πρώτο.
Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση έχει καταγραφεί η στάση µας για το άρθρο 101Α. Δεν µπορούµε, ως εκ τούτου, παρά να ψηφίσουµε «όχι» στην προτεινόµενη τροποποίηση,
που θα οδηγήσει σε µείωση των απαιτούµενων ψήφων για την
τοποθέτηση µελών των ανεξάρτητων αρχών.
Άρθρο δεύτερο. Έχουµε δηλώσει επανειληµµένα ότι διαφωνούµε ριζικά µε την κανονικότητα νοµοθέτησης, µέσω τροπολογιών, που έχει εγκαθιδρύσει η Νέα Δηµοκρατία. Όµως, πέρα από
αυτή τη διαφωνία και τη στάση µας απέναντι στο νοµοσχέδιο του
επιτελικού κράτους του περασµένου Αυγούστου, συµφωνούµε
µε τις προβλέψεις του δεύτερου άρθρου, ειδικά µετά από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στη συνεδρίαση της Τρίτης από τον
Πρόεδρο της Βουλής, αναφορικά µε τη συνδροµή της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ώστε να µπορούν και οι προτάσεις νόµου, αλλά και οι βουλευτικές τροπολογίες να πληρούν τα
νέα κριτήρια, όπως αυτά θέτονται σύµφωνα µε τις νέες αλλαγές.
Θα συµφωνήσω µε αυτό που είπε ο κ. Κεγκέρογλου, ότι θα
πρέπει, όµως, να ξέρουµε εγκαίρως ποιες βουλευτικές τροπολογίες θα δεχτεί ο κάθε Υπουργός στο νοµοσχέδιο. Είναι στην ευχέρειά του. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται
κάθε φορά οι βουλευτικές τροπολογίες της αντιπολίτευσης και
να γίνονται µόνο δεκτές βουλευτικές τροπολογίες της συµπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ᾽ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Θα υπερψηφίσουµε και το τρίτο άρθρο, παρ’ ότι θα θέλαµε να
επεκτεινόταν το πεδίο εφαρµογής, ώστε να περιλαµβάνονται θέ-
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µατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας, αναγνωρίζοντας, όµως,
τη σηµασία διερεύνησης πιθανών πολιτικών ευθυνών, αλλά και
την ανάγκη να δοθεί και στους Βουλευτές, κυρίως της αντιπολίτευσης, η δυνατότητα –µιας και η συµπολίτευση το έχει ήδη αυτό
το δικαίωµα- να καταθέτουν πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής. Θα συµφωνήσουµε.
Παρ’ όλα αυτά, θα θέλαµε να υπάρχουν περαιτέρω διευκρινίσεις, αναφορικά µε το τι θα γίνει στην περίπτωση που κατατεθούν εντός µιας κοινοβουλευτικής περιόδου, περισσότερες των
µία προτάσεων για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Θα καταψηφίσουµε το τέταρτο άρθρο, καθώς είναι γνωστή και
πάγια η θέση µας πως δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση οι Βουλευτές να γίνονται δικαστές και να συστήνουν προανακριτικές
επιτροπές. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θα συζητήσω καν τις προτεινόµενες αλλαγές στο άρθρο 4.
Στο άρθρο 5 θα ψηφίσουµε «παρών», ακριβώς επειδή οι αλλαγές που προτείνονται -και που θα περάσουν απ’ ό,τι φαίνεταιαφορούν τόσο τις εξεταστικές επιτροπές, µε τις οποίες είµαστε
σύµφωνοι και αυτό περιλαµβάνεται στην πρώτη περίπτωση, όσο
και τις προανακριτικές για τις οποίες είµαστε κάθετα αντίθετοι
και περιλαµβάνεται στη δεύτερη περίπτωση.
Θα ψηφίζουµε «ναι» στο έκτο, δεδοµένου πως µιλάµε για µετακίνηση υπαλλήλων και όχι νέες προσλήψεις. Πρόκειται για µία
µετακίνηση που δεν ενέχει κανένα επιπλέον πλεονέκτηµα για
εκείνους, ούτε µισθολογικό ούτε µονιµοποιητικό.
Θα ψηφίσουµε «ναι» και στο έβδοµο που αφορά την έναρξη
ισχύος, µιας και ήδη για το θέµα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα των τροπολογιών και των προτάσεων νόµου έχει ληφθεί
πρόνοια, ώστε να ξεκινήσουν να ισχύουν από την αρχή της δεύτερης συνόδου της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, άρα
αρχές µε µέσα Οκτωβρίου.
Δεδοµένων όλων των παραπάνω, επί της αρχής και επί του συνόλου, ως ΜέΡΑ25, θα ψηφίσουµε «παρών».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά εκ των πραγµάτων αναγκάζοµαι
να τον λάβω. Διότι, µε βάση τον Κανονισµό της Βουλής, τον
οποίο όλοι επικαλούµαστε εδώ µέσα, πολλές φορές το Προεδρείο της Βουλής, δυστυχώς, δεν τον εφαρµόζει. Κι αναφέροµαι στις παρεµβάσεις που γίνονται, κύριε Πρόεδρε.
Για πολλοστή φορά καταθέτω τη δική µου αν θέλετε πικρία,
αγανάκτηση, αλλά και διαµαρτυρία µε τη διαδικασία που πολλές
φορές ακολουθείται, όταν Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης οµιλούν στο Κοινοβούλιο, γίνονται συνεχώς παρεµβάσεις και το κυριότερο, κόβεται ο χρόνος οµιλίας τους. Δηλαδή, είναι πολύ
ακριβείς οι Πρόεδροι της Βουλής στον χρόνο. Δεν αναφέροµαι
σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι σε άλλους Προέδρους,
αλλά είχατε την ατυχή συγκυρία να είστε εσείς εκεί πάνω τώρα.
Το κάνουν κατ’ επανάληψιν.
Παρακάλεσα τον Πρόεδρο πολλάκις και του είπα χιλιάδες
φορές «σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είστε µε όλους τους συναδέλφους ακριβοδίκαιοι». Θα ήθελα να µην συνεχιστεί αυτή η
ιστορία. Διότι οι κανονισµοί καλά υπάρχουν, αλλά πρέπει να
εφαρµόζονται προς κάθε κατεύθυνση.
Επίσης, ο Κανονισµός οµιλεί και για αµφίεση Βουλευτών και
συναδέλφων. Βλέπω πολλούς συνάδελφους εδώ που έρχονται,
όπως θέλει ο καθένας ντυµένος, µε σανδάλια, µε φουλάρια κ.λπ..
Αν θέλουµε, επαναλαµβάνω, να µιλάµε για Κανονισµό της Βουλής, και να φαινόµαστε ως σύζυγοι του Καίσαρος, αλλά και να
είµαστε. Και το εννοώ κυριολεκτικά.
Θα ήθελα από το Προεδρείο να συνοµιλήσετε στη Διάσκεψη
των Προέδρων γι’ αυτό που λέω. Δεν µπορεί στην Ελληνική Λύση
συνεχώς να είστε ακριβοδίκαιοι ή δίκαιοι οι Πρόεδροι πολλές
φορές. Ακόµη και σε εµένα το κάνουν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, αλλά θέλω όλοι να έχουµε την ίδια αντιµετώπιση.
Κάνω έκκληση γι’ ακόµη µία φορά, γιατί έχω στείλει και επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, το έχω πει, το έξω ξαναπεί.
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Έχω δώσει εντολή στους συνεργάτες µας και έχουµε καταγράψει χρόνους οµιλιών. Υπάρχει συνάδελφος εδώ µέσα ο οποίος
µίλησε δεκαοκτώ λεπτά, ενώ δικαιούταν έξι και ο δικός µας οµιλητής, στην ίδια οµιλία, µόλις πέρασε τα οκτώ λεπτά, τον διέκοψε
ο Πρόεδρος της Βουλής. Αυτά, τουλάχιστον, δεν είναι σωστά
πράγµατα.
Από την άλλη, θα ήθελα να πω κάτι για τον Ορµπάν. Είµαι ο
τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον κύριο φιλότουρκο, τον αυταρχικό αυτόν τύπο. Να πω, όµως, ότι στο Κοινοβούλιο το ελληνικό να µέµφοµαι εγώ τον Ορµπάν, που µε µια δική του
ψηφοφορία πήρε τα τρία πέµπτα της Βουλής του, όταν καθηµερινά περνάνε προεδρικά διατάγµατα, είναι θα έλεγα πολύ. Δεν
µπορούµε εµείς να µιλάµε για τον Ορµπάν όταν εδώ µέσα περνάνε προεδρικά διατάγµατα. Το έκαναν και οι προηγούµενοι και
οι πιο προηγούµενοι και οι σηµερινοί. Άρα, λοιπόν, όταν έχουµε
κάνει λάστιχο τη δηµοκρατία, δεν µπορούµε να αναφερόµαστε
σε αυτήν. Τα τρία πέµπτα της Βουλής του του έδωσαν το δικαίωµα να συµπεριφέρεται ως δικτάτορας.
Όταν, λοιπόν, κυβερνά µία κυβέρνηση, όπως η δική σας και η
προηγούµενη, µε προεδρικά διατάγµατα, πώς το λέµε αυτό; Για
πείτε µου εσείς για να καταλάβω και εγώ. Είναι η επίφαση της
δηµοκρατίας.
Και τελευταίο, αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής.
Εγώ χαίροµαι που θα πάει ο δικός µας Πρόεδρος της Βουλής
µαζί µε άλλους επτά-οκτώ να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της
γερµανικής Βουλής, από τον Σόιµπλε -γιατί Πρόεδρος της γερµανικής Βουλής είναι ο Σόιµπλε- να κάνουµε τα ευρωοµόλογα.
Ακούστε. Όσο αφήνουµε τη ναζιστική Γερµανία στη συµπεριφορά της και την ηγεσία της, που έχει νοοτροπία ναζιστική, να
αλώνει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει Ευρώπη σε
λίγα χρόνια. Αυτή, λοιπόν, η Γερµανία έκανε τα χειρότερα, δύο
Παγκόσµιους Πολέµους! Της χαρίσαµε τα χρέη, ήµασταν πολύ
καλοί απέναντί της και δυστυχώς, ταΐσαµε το τέρας. Και το τέρας
σήµερα θα κατασπαράξει όλη την Ευρώπη.
Αν θέλουµε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πρέπει να φύγει η λογική
της Γερµανίας η ναζιστική, η αυταρχική, πάνω από την Ευρώπη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν δεν φύγει, πάλι Σόιµπλε έχουµε, πάλι Μέρκελ θα έχουµε και
ευρωοµόλογα δεν θα έχουµε έτσι κι αλλιώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλει κάποιος εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να
λάβει τον λόγο; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της προτάσεως του
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β᾽».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή της
προτάσεως, έξι άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο της πρότασης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει την αρχή, όλα τα άρθρα, το
ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε, έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β᾽
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς η πρόταση
του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος
Β᾽» έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β »

στον τις ενότητες (α) και (ε) της παρ. 3 του άρθρου 85.»
4. Οι ανωτέρω, υπό 1 έως 3, τροποποιήσεις του Κανονισµού
της Βουλής τίθενται σε ισχύ το αργότερο κατά την έναρξη της
Β’ Συνόδου της ΙΗ’ Περιόδου της Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Άρθρο 3

Στο άρθρο 14 στοιχείο δ) του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό), η φράση «οµοφώνως, άλλως µε πλειοψηφία
των 4/5 των µελών της» αντικαθίσταται από τη φράση «µε πλειοψηφία των 3/5 των µελών της».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως
εξής: «Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η
Βουλή µπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο,
εξεταστικές επιτροπές, µε απόφαση που λαµβάνεται από τα δύο
πέµπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, και υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Συντάγµατος.»

Άρθρο 2

Άρθρο 4

1. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα νοµοσχέδια συνοδεύονται υποχρεωτικώς από Ανάλυση
Συνεπειών Ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνει τις εξής ενότητες: (α) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 74 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία πρέπει ιδιαιτέρως να συµπεριλαµβάνει τον
εντοπισµό και την οριοθέτηση του προβλήµατος που η ρύθµιση
επιδιώκει να επιλύσει, τη διατύπωση συγκεκριµένων, σαφών,
χρονικά οριοθετηµένων και, κατά το δυνατόν, µετρήσιµων στόχων και τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η επίτευξή τους χωρίς την ύπαρξη αυτής, (β) την έκθεση γενικών
συνεπειών, στην οποία αναλύονται οι συνέπειες της ρύθµισης,
δηλαδή οφέλη, κόστος και κίνδυνοι, (γ) την έκθεση διαβούλευσης, η οποία παρουσιάζει τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης κατά τον σχεδιασµό της ρύθµισης, (δ) την έκθεση
νοµιµότητας, η οποία εστιάζει στη συνταγµατικότητα των διατάξεων και τη συµφωνία τους µε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο,
(ε) τον πίνακα τροποποιούµενων ή καταργούµενων διατάξεων και
(στ) την έκθεση εφαρµογής της ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνει τον σαφή προσδιορισµό των οργάνων της διοίκησης που
είναι αρµόδια για την εφαρµογή της ρύθµισης, καθώς και το χρονοδιάγραµµα έκδοσης των προβλεπόµενων κανονιστικών πράξεων. Εάν το νοµοσχέδιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των
ειδικών νοµοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111 - 112 και 114
- 123 ή εάν έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως επείγον ή
κατεπείγον, απαιτείται να συνοδεύεται από συνοπτική Ανάλυση
Συνεπειών Ρύθµισης που συµπεριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις
ανωτέρω ενότητες (α) και (ε), καθώς και στοιχεία από τις ενότητες (β) και (δ). Οι προτάσεις νόµων συνοδεύονται υποχρεωτικώς
από συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις ανωτέρω ενότητες (α) και (ε).»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 85 του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση νοµοσχεδίου που συνεπάγεται επιβάρυνση
του Προϋπολογισµού, η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης πρέπει να
ενσωµατώνει επίσης, ως διακριτή ενότητα, την έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγµατος από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, η οποία προσδιορίζει τη δηµοσιονοµική επίπτωση επί
του Προϋπολογισµού από τις διατάξεις της ρύθµισης, όπως επίσης, ανάλογα µε το περιεχόµενό του, α) την ειδική έκθεση του
αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπει το άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος και β) τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζει το άρθρο 73 παρ. 2
του Συντάγµατος.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Πριν από
το κείµενο κάθε τροπολογίας Υπουργών παρατίθεται σύντοµη
συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης που συµπεριλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον τις ενότητες (α) και (ε), καθώς και στοιχεία από
τις ενότητες (β) και (δ) της παρ. 3 του άρθρου 85. Τροπολογίες
Βουλευτών συνοδεύονται υποχρεωτικώς από συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνει κατ’ ελάχι-

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 156 του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), η φράση
«, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του
Συντάγµατος» απαλείφεται.
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 157 του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), η φράση «διεξάγεται κατά περίπτωση στην επόµενη σύνοδο ή στην πρώτη σύνοδο της νέας
βουλευτικής περιόδου, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος» αντικαθίσταται ως εξής: «διεξάγεται κατά περίπτωση σε επόµενη σύνοδο ή
βουλευτική περίοδο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), η φράση «ενεργείται µε την
επανάληψη των εργασιών της Βουλής στην επόµενη σύνοδο ή
στην πρώτη σύνοδο της νέας βουλευτικής περιόδου, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του
Συντάγµατος» αντικαθίσταται ως εξής: «ενεργείται µε την επανάληψη των εργασιών της Βουλής σε επόµενη σύνοδο ή βουλευτική περίοδο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί
παραγραφής».

Άρθρο 1

Άρθρο 5
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 147 του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), η φράση «Τα άρθρα 224 και
225 του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζονται» αντικαθίσταται ως εξής:
«Το άρθρο 224 του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται».
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 156 του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), ο αριθµός διάταξης του Ποινικού Κώδικα «76 παρ. 1» αντικαθίσταται ως εξής: «68 παρ. 1».
Άρθρο 6
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1Γ του άρθρου 35 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ.».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) η φράση «µέχρι έξι (6)» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι οκτώ (8)» και η φράση «από
τους οποίους δύο (2)» από τη φράση «από τους οποίους τέσσερις (4)».
3. Από την έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι θέσεις που προβλέπονται στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Βουλής, δυνάµει του άρθρου
163 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και οι υπηρετούντες µετακλητοί υπάλληλοι στις καταργούµενες
θέσεις καταλαµβάνουν αυτοδίκαια θέσεις που συνιστώνται µε τις
παραγράφους 1 και 2, µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα της Βουλής των Ελλήνων.
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Άρθρο 7
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,...........................2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση της παραπάνω πρότασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας
και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δηµόσιας διοίκησης» (Α᾽ 68) και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
2ας Απριλίου του 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, θέλετε κάτι διαδικαστικό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως.
Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε, όντας εν λειτουργία και πολύ
σωστά, την ατζέντα της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως την είπατε. Και θα προχωρήσουµε µε τη διαδικασία που αναφέρατε.
Έχει, όµως, µεσολαβήσει, κύριε Πρόεδρε, χθες -και νοµίζω ότι
σήµερα είναι η συνέχεια- η συνεδρίαση του Eurogroup, οι αποφάσεις του οποίου για το µέλλον της οικονοµίας της Ευρωζώνης
και των κρατών-µελών αυτής είναι πάρα πολύ σηµαντικές.
Ενηµερώνοµαι ότι ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών θα
έρθει. Σας ερωτώ, λοιπόν, το εξής: Ο εισηγητής µας τώρα θα
πάρει τον λόγο. Θα τοποθετηθεί τώρα ή θα µας δώσετε την ευκαιρία -όπως σας το ζητάµε- να ανοίξει ένας ειδικός κύκλος, όταν
ο κ. Σταϊκούρας θα είναι εδώ, ώστε όλα τα κόµµατα -και το
Υπουργείο πρώτα απ’ όλα- να τοποθετηθούµε για το Eurogroup
και να ενηµερωθούµε για το τι είναι αυτό που περιµένουµε σήµερα; Αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να µας το λύσετε τώρα.
Αν δεν κάνετε αυτήν την προσθήκη, τότε αντιλαµβάνεστε ότι
οι οµιλίες των περισσοτέρων από εµάς, θα παραµερίσουν πολύ
ουσιώδη και σοβαρά θέµατα που υπάρχουν για τη συζήτησή µας,
σήµερα, προκειµένου να είµαστε αναλυτικοί και διεξοδικοί για
όσα συµβαίνουν στο Eurogroup και όσα πρόκειται να συµβούν.
Ενηµερώνοµαι ότι τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, όπως και
εσείς προφανώς και σας ζητώ αυτή την εµβόλιµη διαδικασία που
σας πρότεινα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σήµερα είναι η συζήτηση της ΠΝΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, εγώ
δεν µπορώ να ξέρω αν θα έρθει ο κ. Σταϊκούρας. Ρωτώ και τον
παριστάµενο Υφυπουργό, ο οποίος και αυτός δεν ξέρει. Αυτήν
τη στιγµή προχωράµε για το θέµα της ΠΝΠ και εάν ο Υπουργός
έρθει και τοποθετηθεί, τότε προφανώς θα υπάρξει κάποια διευθέτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε για
µισό λεπτό, και σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας και την ευγένειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άκουσα τι σας είπε ο κύριος Υφυπουργός, ότι σήµερα είναι µέρα για την ΠΝΠ. Η γραφειοκρατία
αυτή δεν αφορά το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν άκουσα...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το άκουσα εγώ.
Μπορεί να αφορά τη διοίκηση, ότι άλλο θέµα έχουµε σήµερα
και η Ολοµέλεια δεν µπορεί να µπει στα µεγάλα και σοβαρά θέµατα της χώρας.

Παρακαλώ πάρα πολύ να συνεκτιµηθεί η σοβαρότητα της πρότασης που κάνουµε και να αφεθούν κατά µέρους οι προσεγγίσεις
του στυλ «σήµερα έχουµε την ΠΝΠ». Σήµερα έχουµε τα θέµατα
που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και κρατήσαµε το Κοινοβούλιο ανοικτό -πολύ σωστά- για να µπορούµε να είµαστε, απευθυνόµενοι
στον ελληνικό λαό, εκεί που αυτό χρειάζεται. Άκου, «έχουµε την
ΠΝΠ»! Βεβαίως, έχουµε την ΠΝΠ. Έχουµε, όµως, και τα κορυφαία θέµατα που αφορούν το πλαίσιο στο οποίο η ελληνική οικονοµία και όλοι οι πολίτες θα κινηθούµε τις επόµενες
εβδοµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Λιβανός, έχει τον λόγο
επί του διαδικαστικού θέµατος που ετέθη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος.
Νοµίζω ότι έχει δίκιο ο κ. Λοβέρδος στο ότι θα έχουµε την ευχέρεια -ειδικά αν έρθει ο Υπουργός Οικονοµικών- για έναν κύκλο
συζητήσεων, µέσω των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων για τα
θέµατα που αφορούν σε όλους µας και στην Ευρώπη, έχει, όµως,
άδικο, σαφώς, να σηκώνει τους τόνους. Ο κύριος Υφυπουργός
απλά είπε ότι εκείνος είναι εδώ για να υποστηρίξει την ΠΝΠ και
τίποτα παραπάνω.
Νοµίζω ότι το Προεδρείο της Βουλής έχει αποδείξει πως θέλει
να συνεχίζεται και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ Κυβερνήσεως και Αντιπολιτεύσεως σε
όλα τα επίπεδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήρθε την προηγούµενη εβδοµάδα εδώ να ενηµερώσει, να ακούσει και να γίνει ο διάλογος.
Άρα νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε περήφανοι για τον τρόπο
που λειτουργεί εν µέσω κρίσης η κοινοβουλευτική µας δηµοκρατία και να µη σηκώνουµε τους τόνους, χωρίς λόγο, όταν πρακτικά
όλοι οµονοούµε. Και πιστεύω ότι και στο θέµα της Ευρώπης και
εκεί θα έχουµε ταύτιση απόψεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα θέλαµε και εµείς για ένα λεπτό να τοποθετηθούµε στο
θέµα.
Και εµείς συµφωνούµε απόλυτα µε την πρόταση. Νοµίζουµε
ότι οι στιγµές είναι κρίσιµες. Εννοείται ότι η Βουλή λειτουργεί και
πρέπει να λειτουργεί. Ήταν πρότασή δική µας, ούτως ή άλλως,
από την πρώτη στιγµή. Από τη στιγµή, λοιπόν, που λειτουργεί η
Βουλή, πρέπει να κοιτάµε και την ουσία. Έχουµε την ΠΝΠ σήµερα. Από εκεί και πέρα, όµως, τα σοβαρά θέµατα τρέχουν, η οικονοµία είναι η επόµενη ηµέρα της πανδηµίας, που θα κληθούµε
όλοι να αντιµετωπίσουµε. Πρέπει ο Υπουργός Οικονοµικών σήµερα να είναι εδώ και να κουβεντιάσουµε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέµα.
Συµφωνούµε, λοιπόν, κι εµείς απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης, έχει τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω γρήγορα-γρήγορα, ότι κατά τη γνώµη του ΜέΡΑ25 η
Βουλή δεν λειτουργεί ακριβώς, υπολειτουργεί. Θα µπορούσε
όλο το προσωπικό της να είναι εδώ και να λαµβάνει µέρος, να
λειτουργεί φυσιολογικά, θα µπορούσαν οι χρόνοι να είναι απολύτως κανονικοί και όχι οι µισοί, αν χρησιµοποιούσαµε την τεχνολογία που ήδη χρησιµοποιεί ο Πρωθυπουργός και οι
Υπουργοί και όλοι οι πολιτισµένοι άνθρωποι στον κόσµο, που
είναι η τεχνολογία των τηλεδιασκέψεων.
Να συµπληρώσω, επίσης, ότι βεβαίως και συµφωνούµε µε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον κ. Λοβέρδο, γιατί
είναι προφανές ότι είναι πολύ σηµαντικές οι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε όλοι µαζί στη
Βουλή, αλλά ακόµα σηµαντικότερο είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα το παράνοµο «ιερατείο» που την
κυβερνά, φέρεται σήµερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε
όλο τον ευρωπαϊκό Νότο, ακριβώς µε τον ίδιο εκβιαστικό, βάναυσο, σχεδόν στα όρια του φασιστικού -θα τον χαρακτήριζατρόπο που φέρθηκε στην ελληνική κυβέρνηση το 2015.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικό που λειτουργεί η Βουλή µέσα σε αυτήν την
κρίση. Είναι σηµαντικό να στέλνουµε το µήνυµα της δηµοκρατικής λειτουργίας. Θα έλεγα, όµως, παρατηρώντας τον κύριο
Υπουργό, ότι φυσικά σήµερα είµαστε εδώ να µιλήσουµε για την
ΠΝΠ, αλλά η ΠΝΠ δεν είναι κάτι αποκοµµένο. Αντίθετα, εντάσσεται σε µία συνολική πολιτική που αυτή τη στιγµή εφαρµόζεται,
µία πολιτική η οποία εξαρτάται, αφ’ ενός από τις αποφάσεις και
τις επιλογές της Κυβέρνησης και αφ’ ετέρου, φυσικά, από το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και σε αυτό θα συµφωνήσουµε και
µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον κ. Λοβέρδο.
Άρα είναι αυτονόητο ότι εδώ, στη Βουλή, συζητάµε για όλα.
Πολύ, δε, περισσότερο σε µία τόσο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα
µας και τον ελληνικό λαό οφείλει η Κυβέρνηση να µας κρατά
πάντα ενήµερους και για τη στάση που κρατά σε αυτή τη διαπραγµάτευση που είναι σε εξέλιξη στο Eurogroup και η οποία θα
συνεχιστεί. Διότι αυτό δεν είναι ένα τυπικό θέµα και δεν εξαντλείται σε µία δήλωση µετά το Eurogroup. Είναι µία δυναµική διαδικασία, όπου θέλουµε να πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει
να δίνει τη µάχη µε τις υπόλοιπες χώρες και για το ευρωοµόλογο
και για την επεκτασιµότητα των µέτρων που οφείλει να πάρει,
επιτέλους, η Ευρωζώνη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ και εγώ.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος αυτών των µικρών παρεµβάσεων των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Όπως προείπα -και δεν πήρα από κανέναν εντολή, ούτε άκουσα
κανέναν, το Προεδρείο εκφράζεται µόνο του- θα προχωρήσουµε
στη διαδικασία που προβλέπει η ηµερήσια διάταξη και εφόσον
έρθει ο Υπουργός -γιατί τότε θα έχει και ισχυρό νόηµα αυτή η συζήτηση- πράγµατι, κύριε Λοβέρδο -επειδή εσείς το θέσατε- θα
υπάρξει λύση, έτσι ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Μιλτιάδη Χρυσοµάλλη, για οκτώ λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε δίκιο. Την ώρα που µιλάµε, βρίσκεται σε
εξέλιξη ένα ατυχές Eurogroup, που ξεκίνησε την Τρίτη και δεν έχει
ολοκληρωθεί. Κι ευελπιστούµε όλοι σήµερα που συνεχίζεται, να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία για το κοινό µας συµφέρον.
Όλοι µας, όµως, γνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε ενώπιον µιας προβληµατικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αλήθεια.
Από τη µία πλευρά έχουµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία πλέον, και να το τονίσουµε, δέχεται τα ελληνικά οµόλογα
ως εγγύηση για τη χορήγηση ρευστότητας- να έχει τη βούληση
και την αποφασιστικότητα να βγάλει όλα τα όπλα στο τραπέζι, τα
οποία φτάνουν µέχρι το 1,9 τρισεκατοµµύρια ευρώ, ώστε να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνοχή της και να ανταπεξέλθει
σε αυτή την κρίση. Και γι’ αυτό τη συγχαίρουµε.
Από την άλλη, όµως, βλέπουµε στο Eurogroup και όχι µόνο, µία
πολιτικά διαιρεµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δεν πρυτανεύει η λογική της ενιαίας και αλληλέγγυας Ένωσης, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Την ώρα που οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
έχουν βγάλει το µπαζούκας των 2 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων,
κάποια ευρωπαϊκά κράτη, δυστυχώς, επιδιώκουν νέα µνηµόνια µε
αφορµή την παγκόσµια υγειονοµική κρίση. Θέλω να ελπίζω ότι θα
επικρατήσει η στοιχειώδης πολιτική λογική. Αλλιώς, πολύ φοβάµαι
ότι η γενιά µας θα δει το πουλόβερ της ευρωπαϊκής ενοποίησης
να ξηλώνεται πλήρως. Και νοµίζω ότι σε εύλογο χρόνο πρέπει να
γίνει αυτή η συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που µία
πανδηµία πλήττει την ανθρωπότητα. Από την αρχαιότητα µέχρι και
τον 20ό αιώνα φονικότατες και καθοριστικότατες πανδηµίες για
την ανθρωπότητα υπήρξαν πολλές, ειδικά στην Ευρώπη. Το και-
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νοφανές σήµερα είναι αυτό που βιώνουµε, δηλαδή, έναν πλανήτη
σε καραντίνα. Είναι ένα θέµα που αναµφισβήτητα δηµιουργεί νέα
υγειονοµικά, οικονοµικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, ατοµικά, πολιτικά
και ηθικά ζητήµατα, που δεν µπορούν να απαντηθούν µε τον
τρόπο που σκεφτόµαστε σήµερα.
Είναι φανερό ότι όπως έχει δοµηθεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής
µας, δεν υπήρχε περίπτωση κανένα σύστηµα υγείας να ήταν
έτοιµο να αντιµετωπίσει τη µεταδοτικότητα και τη φονικότητα της
πανδηµίας αυτού του κορωνοϊού. Το βλέπουµε καθηµερινά στις
γειτονικές µας χώρες αλλά και σε άλλες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Κίνα.
Η δοκιµασία και ενίοτε η κατάρρευση συστηµάτων υγείας πολύ
πιο προηγµένων χωρών από εµάς, η εξουθένωση των επαγγελµατιών υγείας, ακόµα και η διαλογή ασθενών, το λεγόµενο triage, ένας ακόµη όρος που µάθαµε εν µέσω πανδηµίας- αποδεικνύουν
µε σκληρό τρόπο ότι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πανδηµίας δεν είναι µόνο θέµα πόρων στην υγεία. Είναι και θέµα πολιτικής διορατικότητας, κυβερνητικής αποφασιστικότητας, θέµα
καλής διακυβέρνησης.
Ας είµαστε δίκαιοι. Η Κυβέρνηση αλλά και όλο το πολιτικό σύστηµα στο σύνολο του βρέθηκε µπροστά σε ένα σκληρό δίληµµα.
Ωστόσο, -και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε όλοι, κύριοι και
κυρία- ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη
στιγµή επέλεξε ότι η µάχη θα δοθεί για κάθε ανθρώπινη ζωή,
ακόµα και σε βάρος της οικονοµικής ζωής του τόπου. Αυτό είναι
πολιτική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Εµείς επιλέξαµε να ακούσουµε τις οδηγίες των ειδικών επιστηµόνων και δεν διστάσαµε να λάβουµε έγκαιρα σκληρές αποφάσεις, όταν άλλες χώρες ταλαντεύονταν. Δεν διστάσαµε να
σταµατήσουµε την οικονοµική ζωή του τόπου, αναλαµβάνοντας
παράλληλα την ευθύνη της λήψης των απαραίτητων µέτρων για
τη στήριξη όσων πλήττονται από τους περιορισµούς. Την απάντηση στο αν πέτυχαν οι επιλογές της Κυβέρνησης τη δίνει η οµοθυµία του ελληνικού λαού, τη δίνει η σκληρή πραγµατικότητα,
όπως απεικονίζεται παγκοσµίως στον χάρτη των κρουσµάτων, των
θυµάτων και των ιαθέντων από τη φονική πανδηµία.
Και ναι, κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα
συγκαταλέγεται στις χώρες πρότυπο. Και ναι είµαστε υπερήφανοι
που ο ελληνικός λαός µε σύνεση αυτές τις δύσκολες επιλογές του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης, τις αγκάλιασε. Δεν
παύει, βέβαια, αυτές οι επιλογές να έχουν δηµιουργήσει µία πρωτόγνωρη πραγµατικότητα για όλους. Μία πραγµατικότητα που αλλάζει κοινωνικές συµπεριφορές και έθιµα αιώνων. Μια
πραγµατικότητα, όµως, που παράλληλα αποδεικνύει στην πράξη
την πειθαρχία του ελληνικού λαού και την προσαρµοστικότητα
του. Έννοιες όπως η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους και η διευκόλυνση των πολιτών στη συναλλαγή τους µε αυτό, δεν ήταν στο λεξιλόγιό µας.
Παρ’ όλα αυτά η ανάγκη αντιµετώπισης της πανδηµίας και η
ετοιµότητα της Κυβέρνησης έθεσαν ουσιαστικά θεµέλια για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού ψηφιακού κράτους µε την εφαρµογή
λύσεων από την ψηφιακή συνταγογράφηση µέχρι την έκδοση
εξουσιοδοτήσεων. Θεµέλια που ελπίζω να αναπτυχθούν σύντοµα,
ώστε να φτάσουµε σε ένα πλήρως ψηφιακό κράτος.
Με σοβαρότητα και ευθύνη η Κυβέρνηση συνεχίζει να διαχειρίζεται εκτός από την πανδηµία και τις επιπτώσεις των µέτρων στην
κοινωνία και την επιχειρηµατικότητα. Στόχος είναι και παραµένει
ένας, να µη µείνει κανείς πίσω από την επόµενη µέρα. Όπως προλάβαµε την επέκταση της πανδηµίας, έτσι να προλάβουµε και τη
διάχυση της ύφεσης, να ενισχύσουµε τη χαµένη ρευστότητα των
επιχειρήσεων, να παρέχουµε όλα εκείνα τα εργαλεία για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε µαθητευόµενοι µάγοι της οικονοµίας. Αντίθετα έχουµε και σχέδιο και
τη σύνεση να το προσαρµόσουµε ανάλογα µε την πορεία της οικονοµίας. Απόδειξη αυτού είναι η τροπολογία του Υπουργείου
Οικονοµικών, που απαντά στην κριτική σας για την επέκταση της
µείωσης του µισθώµατος σε όσες επιχειρήσεις πλήττονται από
την πανδηµία και στους εργαζόµενους τους. Ήδη για το Μάρτιο
και τον Απρίλιο έχουν προβλεφθεί µέτρα που φτάνουν το 3,5%
του ΑΕΠ και µαζί µε τις ενισχύσεις µέσω ΕΣΠΑ και άλλων κονδυ-
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λίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν και ξεπερνούν τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν υπολογίσουµε στο σύνολο των µέτρων και
το κόστος που προκαλεί η αναστολή πληρωµής φόρων και εισφορών, µιλάµε για µέτρα που φτάνουν τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η πλειοδοσία µέτρων που βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα. Δεν ενδιαφέρεται ο ελληνικός λαός
για το ποιος προσφέρει τα περισσότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το µόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αισθάνεται τη συµπαράσταση του κράτους µε ουσιαστικά µέτρα και σιγουριά ότι η
επόµενη µέρα δεν θα φέρει ξανά µία νέα βαριά οικονοµική κρίση.
Ξεχνάτε ότι η αντιµετώπιση τόσο της πανδηµίας όσο και των
επιπτώσεών της δεν είναι δρόµος εκατό µέτρων. Είναι ένας µαραθώνιος που απαιτεί στρατηγική, καλά υπολογισµένες κινήσεις, διορατικότητα και σύνεση στη διαχείριση των πόρων µας. Και η
Κυβέρνηση αποδεικνύεται και σε αυτό ικανή και αποτελεσµατική.
Κανείς δεν θα πει ότι δεν θα γίνουν λάθη, ότι δεν θα υπάρξουν παραλείψεις, ειδικά όταν η προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραµένει η προστασία των ζωών όλων µας.
Είναι καλοδεχούµενη η εποικοδοµητική κριτική. Τη θέλουµε. Την
ακούµε. Άλλο, όµως, κριτική και άλλο επαναστατική γυµναστική,
στην οποία επιδίδεστε. Δεν είναι η ώρα, κύριοι συνάδελφοι. Δεν
βλέπετε τον παγκόσµιο πόλεµο που µαίνεται στην προµήθεια υλικών, την πειρατεία στα µέσα µεταφοράς τους; Η στείρα και ιδεοληπτική αντιπολίτευση τίποτα δεν έχει να προσφέρει στο καλό του
τόπου, ειδικά όταν ακόµα τίποτα δεν έχει κριθεί και έχουµε δρόµο
µπροστά µας.
Και ακούστε κάτι. Η ρητορική του µίσους, η πολιτική διέγερση
της χυδαιότητας καταδικάστηκε. Την ασκήσατε την περίοδο 2012
- 2015. Διχάσατε, ξεγελάσατε, φανατίσατε, κοροϊδέψετε, ξεφτιλίσατε. Ηττηθήκατε το 2019. Βλέπω ότι κάποιοι επιχειρούν να επαναφέρουν την ίδια συνταγή. Αποσύρτε τους τώρα από τον
δηµόσιο λόγο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλλιώς θα σας αποσύρει
πλήρως πολιτικά ο ελληνικός λαός. Όχι ότι µε νοιάζει, για σας το
λέω, επειδή είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο ότι η χώρα µας
έχει ακόµα δρόµο να διανύσει τόσο στην αντιµετώπιση της πανδηµίας όσο και των συνεπειών της. Η τέταρτη κατά σειρά πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνουµε σήµερα αποτελεί κοµβικό εργαλείο, κοµβικό σηµείο και ένα ακόµα εργαλείο στην πορεία αυτή. Περιλαµβάνει µέτρα, όπως µεταξύ άλλων, το επίδοµα
των 800 ευρώ, τη µείωση του µισθώµατος επιχειρήσεων και εργαζοµένων κατά 40%, αναστολής ασφαλιστικών εισφορών, επιτάχυνση επιστροφών φόρου και ΦΠΑ, ενίσχυση του ΕΟΔΥ και του
συστήµατος υγείας, τη διευκόλυνση δωρεών, ψηφιακές ευκολίες
στη λήψη συνταγών ή διοικητικών εγγράφων, ρυθµίσεις για την
αγορά και βέβαια την επιβολή της αυστηρής καραντίνας.
Σας καλώ να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να τη
στηρίξετε µε την ψήφο σας. Να στηρίξετε τα θετικά µέτρα που
προφύλαξαν τη χώρα από την επέκταση της πανδηµίας και την
επιχειρηµατικότητα από την διάλυση της οικονοµικής ζωής.
Οφείλουµε να παρέχουµε στους συµπολίτες µας τη σιγουριά
ότι τόσο η εκτελεστική όσο και η νοµοθετική εξουσία του τόπου
θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν την υγεία
τους και το µέλλον τους. Οφείλουµε να αποδείξουµε σε όσους
προσέτρεξαν µε τις δωρεές τους να στηρίξουν το σύστηµα υγείας
της χώρας, ότι δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουµε στην τύχη του.
Οφείλουµε να έχουµε σχέδιο, να έχουµε λογική, να έχουµε τη διορατικότητα να προλάβουµε ξανά τις εξελίξεις, διασφαλίζοντας το
µέλλον της χώρας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι εδώ, παρούσα.
Αφουγκράζεται τις ανάγκες, ακούει την ουσιαστική κριτική, παίρνει
νέα µέτρα. Η Κυβέρνηση είναι εδώ, εµείς είµαστε εδώ, για να µην
αφήσουµε κανέναν να νιώσει ότι βιώνει µόνος του αυτή την πανδηµία.
Κλείνοντας, οφείλουµε όλοι –θεωρώ- ένα µεγάλο ευχαριστώ
στους ανώνυµους ήρωες της καθηµερινότητας, που στηρίζουν
νυχθηµερόν την προσπάθειά της χώρας, στους ανθρώπους οι
οποίοι δεν έχουν ωράριο, δεν έχουν αγκοµαχητά και δίνουν αυτόν
τον τιτάνιο αγώνα αδιαµαρτύρητα. Εννοώ τους εργαζόµενους του
δηµόσιου τοµέα µε τους πενιχρούς και πετσοκοµµένους µισθούς,
αλλά και τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, τους αυτοαπα-
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σχολούµενους, τους αγρότες και όλους τους συµπολίτες µας, που
αγόγγυστα βάζουν το εµείς πάνω από το εγώ. Σας ευχαριστούµε
ειλικρινώς!
Είµαστε εδώ για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Τσίπρας για
οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια πρωτοφανή διεθνή
κοινοβουλευτική κρίση και όλες οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη
να αντιµετωπίσουν και αυτήν την κρίση προστατεύοντας πρώτα
απ’ όλα ανθρώπινες ζωές, αλλά να προστατέψουν και συνολικά
την κοινωνία και από τις πρωτογενείς και από τις δευτερογενείς
συνέπειες.
Είναι ένα θέµα τα περιοριστικά µέτρα για τα οποία υπάρχει και
ζήτηµα ατοµικής ευθύνης, αλλά και κρατικής ευθύνης. Σε αυτό
φαίνεται ότι όταν πάρθηκαν τα µέτρα µαζί µε όλη την άλλη Ευρώπη για την περίπτωση τη δική µας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης τα µέτρα αυτά ήταν έγκαιρα. Για την περίπτωση
πολλών χωρών της Δυτικής Ευρώπης ήταν ήδη αργά. Συνολικά η
Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι άργησε, δεν ενήργησε έγκαιρα,
δεν προέβλεψε τη διασπορά της πανδηµίας όταν πια την εβδοµάδα 10 µε 16 Μαρτίου πάρθηκαν τα αποφασιστικά µέτρα να κλείσουν σχολεία κ.λπ. και τα πήραµε όλοι µαζί.
Αλλά αυτό είναι µόνο το ένα βήµα και αφορά το ένα µέτωπο, τα
περιοριστικά µέτρα. Υπάρχει το θέµα του δηµόσιου συστήµατος
υγείας για το οποίο επί µία δεκαετία ασκήθηκαν πολύ διαφορετικές πολιτικές και υπήρξε µεγάλη πολιτική αντιπαράθεση στο πλαίσιο µνηµονιακών πολιτικών που ασκήθηκαν µέχρι το 2015 και
υπάρχει το θέµα της οικονοµίας.
Αναφέρθηκε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στα µπαζούκας των 2 τρισεκατοµµυρίων από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Μπαζούκας, αγαπητέ συνάδελφε, υπάρχουν και στην Ευρώπη.
Υπάρχει το πάνω από το 30% του ΑΕΠ πακέτο οικονοµικό της Γερµανίας και όλα τα άλλα, 10%, 15%, 20% του ΑΕΠ, πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα, δυστυχώς, έχει µείνει στο 3,1% του
ΑΕΠ.
Γιατί παίρνουν τόσο µεγάλα πακέτα οι άλλες χώρες; Δεν έχουν
στενότητα; Έχουν στενότητα. Ο λόγος είναι απλός. Σε οµαλές περιόδους µένουν γενικά αδιατάραχτες ή πρέπει να µένουν αδιατάραχτες -είναι σηµάδι υγείας της οικονοµίας- όλες οι χρηµατοροές.
Κάποιος που πρέπει να πληρώνει, δηλαδή, για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που λαµβάνει και ακόµα και αν έρθει σε µία δύσκολη
θέση υπάρχει το τραπεζικό σύστηµα, τουλάχιστον για όσους
έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα, και εν είδει αµορτισέρ
αναλαµβάνει να καλύψει το όποιο σκαµπανέβασµα ή της οικονοµίας ή της κάθε µιας επιχείρησης.
Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε το πρόβληµα ότι ακριβώς
έχουµε µία τεράστια µείωση έως και µηδενισµό σε πολλά πεδία
των χρηµατοροών αυτών. Εδώ είναι αναγκαία η παρέµβαση του
κράτους. Άλλη µεγάλη συζήτηση στο πόσο χρειάζεται κράτος και
στον χώρο της οικονοµίας. Δεν την ανοίγω. Είναι αναγκαία, λοιπόν,
η παρέµβαση του κράτους και γι’ αυτό είναι τόσο µεγάλα τα πακέτα. Δεν έρχονται να αντιµετωπίσουν αυτούς που επλήγησαν
απλώς, κάποιος που δεν έχει χρήµα και χρειάζεται λίγο παραπάνω
χρήµα. Πάνε να αντιµετωπίσουν ακριβώς το γεγονός να µην µετατραπεί η βιολογική πανδηµία σε οικονοµική πανδηµία εκτόξευσης των απολύσεων, κλεισίµατος επιχειρήσεων, αθέτησης
πληρωµών, αθέτησης εξυπηρέτησης δανεισµού και ούτω καθ’
εξής. Αναγκαστικά τα µέτρα είναι τεράστια.
Συν ότι πρέπει να δηµιουργήσουν ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης
ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν µέχρι χθες ακόµη και αν
δεν λειτουργούν σήµερα θα µπορέσουν να λειτουργήσουν µετά
από δύο-τρεις µήνες όταν θα έχει λήξει η µπόρα.
Εδώ, λοιπόν, εσείς δεν έχετε κανένα µπαζούκα και ακολουθείτε
µία λογική «βλέποντας και κάνοντας» µε πρόσχηµα ότι έχουµε
µπροστά µας µαραθώνιο και αντιµετωπίζετε µε έναν συµπτωµατικό τρόπο τα όποια συµπτώµατα. Είναι δεδοµένο, είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα οδηγήσετε και σε πολύ µεγαλύτερη ύφεση την
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ελληνική οικονοµία από αυτήν που θα προλαβαίναµε, όπως ακριβώς προσπαθούν να προλάβουν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και κυρίως ότι αυτά τα οποία θα απαιτηθούν µετά από
δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες θα είναι πολύ περισσότερα, το
κόστος θα είναι πολύ µεγαλύτερο, για να µπορέσει η οικονοµία να
επανέλθει και δυστυχώς δεν θα επανέλθει.
Πριν λίγες ηµέρες ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκτακτο πρόγραµµα 12 δισεκατοµµυρίων για την
πορτογαλική οικονοµία που είναι κατά τι µικρότερη από την ελληνική. Πόσα εγκρίθηκαν για την ελληνική οικονοµία; Εγκρίθηκαν 2
δισεκατοµµύρια. Τόσα ζητήθηκαν να εγκριθούν. Δεν έχουµε
ανάγκη από παραπάνω;
Κανείς δεν έχει ισχυριστεί -και στην πρόταση που καταθέσαµενα αρχίσουµε να µοιράζουµε χρήµατα. Δεν είναι εκεί το θέµα. Το
θέµα είναι να αισθανθούν όλες οι επιχειρήσεις και η οικονοµία την
εµπιστοσύνη ότι υπάρχουν πιστωτικές γραµµές όχι απ’ έξω, αλλά
εσωτερικά, από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, από τους διάφορους οργανισµούς και κρατικές αρχές, υπάρχουν χρηµατοροές
και πιστωτικές γραµµές τέτοιες που να µπορούν να µην απολύσουν εργαζόµενους και να κρατηθούν ζωντανές όλες οι επιχειρήσεις για την επόµενη ηµέρα.
Αντί για αυτό τι εφαρµόζετε; Χρηµατοδοτείτε και επιδοτείτε την
ανεργία µε τα 800 ευρώ. Λέτε στην ουσία στις επιχειρήσεις «απολύστε». Καλύπτετε για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα τους εργαζόµενους, λέτε στις επιχειρήσεις «πληρώνετε για µισή δουλειά
µισό χρόνο» και στην ουσία αυτό το οποίο κάνετε είναι να επιταχύνετε µία πορεία οικονοµικής πανδηµίας. Δυστυχώς θα δούµε
πολύ γρήγορα τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάτι άλλο από αυτό που προσπαθούν να
εφαρµόσουν σχεδόν όλες οι χώρες στη Δυτική Ευρώπη και όλες
οι χώρες της Ευρωζώνης. Είτε δεν έχετε καταλάβει ποια είναι η
απειλή και ποιος είναι ο κίνδυνος µπροστά µας είτε δεν έχει έρθει
αυτός ο κίνδυνος στην Ελλάδα. Αλλά, δυστυχώς, έχει έρθει.
Έρχοµαι στα συγκεκριµένα. Πρώτα απ’ όλα µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, και µε τη σηµερινή, υπάρχει τεράστια
ανεπάρκεια στην αντιµετώπιση και του προβλήµατος στον χώρο
της υγείας για την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και
κυρίως υπάρχει ανεπάρκεια στην αντιµετώπιση των οικονοµικών
ζητηµάτων.
Πριν περάσω στα επιµέρους άρθρα θα κάνω µια γενική παρατήρηση. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µε πρόσχηµα, αλλά µε
αφορµή το πρόβληµα της πανδηµίας έχει αρθεί το καθεστώς των
κρατικών ενισχύσεων, αυτό είναι και επίσηµη απόφαση, και µία
σειρά χώρες παίρνουν µέτρα για µία σειρά προβληµατικές επιχειρήσεις. Ορισµένες δεν είναι προβληµατικές τώρα µε την πανδηµία, αλλά ήταν και από πριν προβληµατικές και αρπάζουν την
ευκαιρία αυτή για να ενισχύσουν δικές τους επιχειρήσεις. Ορισµένοι, όπως οι Γερµανοί, φτάνουν στο σηµείο να τροφοδοτούν µε
εκατοντάδες δισεκατοµµύρια κρατικές αναπτυξιακές τράπεζες για
να αγοράσουν µετοχικά µερίδια από ιδιωτικές εταιρείες και έχουν
ανακοινώσει επίσηµα, επίσης, ότι θα προστατεύσουν εταιρείες
τους από εξαγορά από ξένους οµίλους.
Σε ό,τι αφορά τις δικές µας προβληµατικές επιχειρήσεις, και
αναφέροµαι συγκεκριµένα σε ΕΑΣ, σε ΕΑΒ, στην ΕΛΒΟ, στους οργανισµούς λιµένων, στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραµαγκά,
αλλά ακόµη και στη ΔΕΗ δεν έχει ανακοινωθεί µέχρι σήµερα κανένα απολύτως µέτρο. Απεναντίας περνάνε διάφορες προθεσµίες
σε ό,τι αφορά τις πληρωµές των εργαζοµένων, που µέχρι τώρα
είχαν ρυθµιστεί µε έναν ορισµένο τρόπο, χωρίς να ανακοινώνεται
κανένα καινούργιο µέτρο.
Επί των άρθρων: πρώτον, σε ό,τι αφορά τις µισθώσεις για τη
µείωση κατά 40%, που προβλεπόταν για τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν µε κρατική εντολή, δεν βλέπουµε να υπάρχει επέκταση
σε άλλες περιπτώσεις, πρώτον, των εργαζοµένων που εργάζονται
µε µισό µισθό ή που έχουν απολυθεί αυτό το διάστηµα ή που παίρνουν το οκτακοσάευρο, όπως επίσης και για µία σειρά επιχειρήσεων οι οποίες δεν έκλεισαν µετά από κρατική εντολή, αλλά
αντιµετωπίζουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα.
Δεύτερον, δεν αντιµετωπίζετε το πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουν οι ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν µικρότερα ενοίκια.
Το άρθρο 9 είναι το σκανδαλώδες άρθρο για το οποίο µιλούσα
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πριν όπου στην ουσία επιτρέπει µικρότερες αποδοχές. Πρώτα απ’
όλα πρόβληµα τεράστιο θα αντιµετωπίσει η ελληνική οικονοµία
και στη συνέχεια ακόµα και αν παίρνετε τα µέτρα που πρέπει να
πάρετε και δεν εφησυχάζουµε καθόλου γύρω από το αν τα µέτρα
αυτά είναι προσωρινά, όπως λέτε ότι θα τα καταργήσετε σε µερικούς µήνες, είναι και αυτό ένα θέµα από µόνο του. Αλλά κυρίως
είναι απαράδεκτος, όπως είπα, ο τρόπος που αντιµετωπίζετε το
ζήτηµα.
Υπάρχει το πρόγραµµα SURE. Έχει χρηµατοδοτηθεί ήδη µε
100 δισεκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η λογική του προγράµµατος αυτού, που είναι τεράστιο και µπορεί να
καλύψει κάλλιστα και την Ελλάδα, είναι ακριβώς να καλυφθεί όλο
το µισθολογικό, τουλάχιστον κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, 70%,
80% ή και 100%, έτσι ώστε ακόµη και αν εργαζόµενοι εργάζονται
λιγότερο να καλύπτεται εντός της επιχείρησης, δηλαδή χωρίς
απόλυση, το σύνολο του µισθού τους.
Το άρθρο 21 αφορά την αισχροκέρδεια. Στην ουσία η αισχροκέρδεια για αυτά που έγιναν είδη πρώτης ανάγκης µε βάση την
υγειονοµική κρίση, την οποία αντιµετωπίζουµε, δεν έχει αντιµετωπιστεί. Αυτό το οποίο κάνετε στην ουσία είναι να µην υπάρχει
µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αλλά το κράτος δεν έχει αναλάβει τη δική του ευθύνη, πρώτον, στην εισαγωγή, δεύτερον, στη
διαχείριση, τρίτον, στη διάθεση και στην τιµολόγηση ή ακόµη και
στην παραγωγή τέτοιων ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. Δεν έχει κανένα βήµα σε αυτό το πεδίο.
Άρθρο 23. Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης. Το
έχετε προβλέψει αυτό –και είναι σωστό που το προβλέπετε- αλλά
δεν υπάρχει καµµία απολύτως πρόβλεψη για απαγόρευση εξαγωγών. Μέχρι και τον µήνα Φεβρουάριο υπήρχαν εξαγωγές αιθυλικής αλκοόλης και δεν ξέρω εάν συνεχίστηκαν και τον
Μάρτιο, γιατί δεν έχουν δηµοσιευθεί σχετικά στοιχεία.
Άρθρο 13. Είναι ένα παράδειγµα άρθρου, γιατί υπάρχουν και
άλλα τέτοια, τα οποία δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε την
πανδηµία και την έκρυθµη κατάσταση την οποία αντιµετωπίζουµε. Το χρησιµοποιείτε στην προκειµένη περίπτωση, για να καταργήσετε στην ουσία µία ειδικότητα που αφορά τους ιατρούς
εργασίας. Ίσα-ίσα, τώρα που οι επιχειρήσεις κλείνουν, καθώς
αυτή είναι η τάση σήµερα και συνεπώς, υπάρχει µικρότερη
ανάγκη για ιατρούς εργασίας, εσείς στην ουσία καταργείτε
αυτήν την ειδικότητα και βάζετε να την µοιράζονται οι άλλοι γιατροί. Πρέπει να πάρετε και αυτό πίσω από την ΠΝΠ, όπως και το
άρθρο για τον µισό µισθό.
Άρθρο 44. Ενώ είχαµε προβλέψει από τον δικό µας νόµο, µε
τον οποίο ιδρύθηκε ο ΕΟΔΥ, έκτακτη κατάσταση και επείγουσα
διαδικασία πέντε ηµερών για έκτακτους διαγωνισµούς για προσλήψεις, εσείς µε το άρθρο 44, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, παρά µόνο αµαρτωλοί λόγοι µάλλον, όπως αµαρτωλό
ήταν και το παλιό ΚΕΕΛΠΝΟ, το σηµερινό ΕΟΔΥ, προβλέπετε µία
έκτακτη διαδικασία, τελείως αδιαφανή, που θα µπορούσε κάλλιστα να καλυφθεί από την υπάρχουσα νοµοθεσία.
Έρχοµαι στα άρθρα 24 έως 31 που αφορούν την ψηφιακή πολιτική. Πολύ βιαστικά, πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς δεν είχαν γίνει
βήµατα τους προηγούµενους επτά ή οκτώ µήνες, προχωράτε σε
µία ορισµένη ταυτοποίηση όσων µε ψηφιακά µέσα πρέπει να ταυτοποιήσουν τον εαυτό τους σε διάφορες ψηφιακές πύλες του δηµοσίου, χωρίς να έχετε προβλέψει δεύτερο παράγοντα
ταυτοποίησης, κάτι που εγείρει µεγάλα ζητήµατα ασφαλείας.
Με το άρθρο 34 σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις για ζητήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ξεπερνάτε και το
όριο των 60.000 ευρώ και άρα, όπως επεσήµανα, µπορεί να
υπάρχουν αναθέσεις για πολύ περισσότερα πράγµατα. Πρόκειται για εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη. Απελευθερώνεται πλήρως ένα πλαίσιο ανάθεσης έργων πληροφορικής και δεν µπορεί
κανείς παρά να υποθέσει ότι ανοίγεται και ο δρόµος για πολύ περισσότερα πάρτι και µεγαλύτερων διαστάσεων. Στη χειρότερη
των περιπτώσεων θα µπορούσατε τουλάχιστον να προβλέψετε
τη σύσταση διακοµµατικών επιτροπών, συγκεκριµένα µιας διακοµµατικής επιτροπής και γι’ αυτό, όπως και για µία σειρά άλλων
ζητηµάτων, όπου πρέπει να υπάρξει έκτακτη αντιµετώπιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ. Έχετε υπερβεί κατά 50% τον χρόνο σας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε το
άρθρο 1 καταργείτε µία διάταξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που διευκόλυνε την καλύτερη κατανοµή του προσωπικού εντός νοσοκοµείου. Ειδικά εν όψει της υγειονοµικής κρίσης, είναι αδύνατον
να αντιληφθεί κανείς ποια είναι τα προβλήµατα της διάταξης,
που επικαλείστε αόριστα στην αιτιολογική έκθεση.
Με το άρθρο 2 καταργείτε τη διάταξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
που αποσκοπούσε να αυξήσει µέσω του ΕΟΦ τον έλεγχο στις µη
παρεµβατικές µελέτες, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, είναι χώρος
διαφθοράς και προώθησης συµφερόντων, χωρίς καµµία δικαιολογία, χωρίς καµµία εκτίµηση για τον αντίκτυπο της διάταξης και φυσικά χωρίς καµµία διαβούλευση µε την κοινωνία και τους φορείς.
Η κατάργηση αυτής της διάταξης µας επιστρέφει σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και ανοµίας στο πεδίο των κλινικών µελετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνολικά, µε το νοµοσχέδιο το οποίο κατεβάζετε, το οποίο περιλαµβάνει και την ΠΝΠ, υπάρχουν µέτρα τα οποία είναι στη
σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν µέτρα τα οποία είναι απολύτως
ανεπαρκή και σε ό,τι αφορά το υγειονοµικό πεδίο και σε ό,τι
αφορά την οικονοµία. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι υπάρχουν µέτρα που είναι τελείως λάθος κατεύθυνση, όπως το σχετικό άρθρο µε τον µισό µισθό για µισή δουλειά, αλλά και µέτρα
στα οποία βρίσκετε απλώς την ευκαιρία, εν µέσω της πανδηµίας,
χωρίς να έχουν καµµία σχέση µε την έκτακτη αντικατάσταση, να
προχωρήσετε σε µέτρα τα οποία απλώς δεν µπορούσατε να πάρετε όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λιβανέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ζήτησα τον
λόγο σε σχέση µε αυτό που έθεσε ορθώς ο κ. Λοβέρδος πριν
από λίγο. Μετά από επικοινωνία που είχαµε µε τον Υπουργό Οικονοµικών -νοµίζω ότι µίλησε και ο ίδιος µαζί του- µπορεί ο κ.
Σταϊκούρας να έρθει να κάνει µία πολύ σύντοµη ενηµέρωση, να
διακόψει δηλαδή τις επικοινωνίες που έχει τώρα, περίπου σε µία
ώρα από τώρα, αρκεί να δεσµευτούµε τα κόµµατα ότι θα είναι οι
παρεµβάσεις µας σύντοµες και οι ερωτήσεις σύντοµες, της
τάξης του δίλεπτου, γιατί δεν θα προλάβει να είναι έτοιµος για
την απογευµατινή συζήτηση στο Eurogroup.
Εάν συµφωνούν οι κύριοι συνάδελφοι, να τον ειδοποιήσουµε
να έρθει περίπου σε µία ώρα από τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Προεδρείο ενηµερώθηκε γι’ αυτό και συµφώνησε κατ’ αρχάς. Ευχής έργο είναι να
τηρηθεί ο χρόνος, διότι πράγµατι ο Υπουργός σήµερα έχει µία
πολύ-πολύ αυστηρή διαδικασία για τη χώρα. Συµφωνούµε, λοιπόν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, επειδή παρεξηγήθηκα προηγουµένως, θα µου
δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Βεσυρόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ίσως ο κ. Λοβέρδος δεν άκουσε τι είπα. Είπα προηγουµένως ότι
θα ξεκινήσουµε την ΠΝΠ και θα επικοινωνήσω µε τον Υπουργό,
για να διευκρινίσω εάν µπορεί να έρθει ή όχι, γιατί όλα αυτά είναι
σε εξέλιξη. Αυτό είπα προηγουµένως και έγινε παρεξήγηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ήταν και εκτός µικροφώνου και δεν καταλάβατε αυτό που είπα.
Είπα ότι θα ξεκινούσαµε την ΠΝΠ και θα επικοινωνούσα µε τον
Υπουργό. Και όντως αυτό έγινε. Ο κύριος Υπουργός θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία παρεξήγηση. Δόθηκαν οι εξηγήσεις. Αυτό εννοούσατε
και αυτό καταλάβαµε και όλοι εµείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο
κ. Γεώργιος Μουλκιώτης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, δεν µπορώ να πω ότι αισθάνοµαι τόσο άνετα µε αυτό
το σύστηµα, το οποίο έχει τοποθετηθεί αυτήν τη στιγµή, αλλά
είναι αναγκαίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι και από κάτω
και οι κύριοι συνάδελφοι και πρέπει να τους φροντίζουµε όλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει
πράγµατι να προσαρµοστούµε και να µιλάµε µε αυτόν τον τρόπο.
Από εδώ δίνουµε και το µήνυµα της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι χαίροµαι που ο Υπουργός Οικονοµικών θα έρθει στη Βουλή, για να αναφερθεί σε αυτά τα κρίσιµα
σηµεία και ζητήµατα, τα οποία διεξάγονται σήµερα στο Eurogroup. Χαίροµαι, που ο κ. Λοβέρδος το έθεσε και συµφώνησαν
όλα τα κόµµατα.
Επίσης, σήµερα θυµάµαι και έναν καθηγητή στη Νοµική Σχολή,
που έλεγε ότι η αχίλλειος πτέρνα της Ένωσης θα είναι µόνο και
µόνο η ολοκλήρωση. Πράγµατι, επιβεβαιώνεται. Η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση θα είναι αιτούµενο. Και θα είναι αιτούµενο, γιατί,
εάν σκεφτείτε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα πώς φτάσαµε έως σήµερα, αντιλαµβανόµαστε όλοι µας
πού αλλού θα φτάσουµε και πόσο αγώνα πρέπει να κάνουµε για
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη της πανδηµίας έχει
µία ευκαιρία και έχει µπροστά της µία κρίσιµη επιλογή: Αλληλεγγύη ή νεοφιλευθερισµός µε καινούργια µνηµόνια;
Η Ευρώπη της πανδηµίας χρειάζεται ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ. Δηλαδή, τι θέλει; Θέλει στήριξη των δηµόσιων συστηµάτων υγείας και πρόνοιας, θέλει στήριξη της εργασίας και
των εργασιακών δικαιωµάτων, θέλει στήριξη των αδύναµων και
ανέργων, θέλει στήριξη και διεύρυνση του κοινωνικού κράτους,
γιατί η πανδηµία του κορωνοϊού µας επηρεάζει όλους, αλλά δεν
µας επηρεάζει –και θα το πω αυτό- όλους εξίσου.
Και τι εννοώ; Εννοώ, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κορωνοϊός είναι ιός
της ανισότητας όσον αφορά τις επιπτώσεις του. Οι επιπτώσεις
στον οικονοµικό τοµέα δεν επιβαρύνουν όλους το ίδιο, επιβαρύνουν όµως περισσότερο τους οικονοµικά αδύναµους και βεβαίως
σε αυτούς θα προκαλέσουν περισσότερες ανισότητες στο µέλλον. Και ως ιό της ανισότητας, µε αυτήν την έννοια, πρέπει να
τον πολεµήσουµε ακόµα περισσότερο.
Γι’ αυτό, µε τα κοινοβουλευτικά µέσα που διαθέτουµε ως Κίνηµα Αλλαγής, σας τονίζουµε ότι µία σειρά από οµάδες συµπολιτών µας αποκλείονται µέχρι τώρα από τα µέτρα που έχετε
λάβει ως Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, και άρα βρίσκονται σε κίνδυνο.
Είναι απροστάτευτοι οι δικαιούχοι σύνταξης, που εκκρεµούν
οι αποφάσεις συνταξιοδότησής τους, συµπεριλαµβανοµένων
εκεί και των ατόµων µε αναπηρία. Προτείναµε η πολιτεία να εξασφαλίσει οπωσδήποτε άµεσα ένα εφάπαξ µέχρι να δοθεί η σύνταξη. Μέχρι στιγµής, κύριε Υπουργέ, η πρότασή µας έχει πέσει
στο κενό.
Είναι απροστάτευτοι και τετρακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες µακροχρόνια άνεργοι. Είναι απροστάτευτοι και ξεχασµένοι αρκετοί
εργαζόµενοι στον κλάδο του επισιτισµού και του τουρισµού,
αλλά και οι εργαζόµενοι στις µικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε τουριστικές περιοχές ή εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισµό.
Είναι απροστάτευτοι οι αγρότες που πλήττονται σε πολλά επίπεδα, οι εργαζόµενοι µε εργόσηµο, οι οικοδόµοι, οι εργαζόµενοι
µε δανεισµό και οι εργολαβικοί εργαζόµενοι, αν η εταιρεία, δηλαδή, µε άµεση σχέση εργασίας δεν είναι στους ΚΑΔ.
Είναι απροστάτευτοι οι καλλιτέχνες, οι εργαζόµενοι µε µακροχρόνια επίσχεση εργασίας και είναι πάρα πολλοί και συγκεκριµένοι αυτοί, όπως επίσης και τα µέλη των οµόρρυθµων εταιρειών
και κάποιοι ακόµα.
Γι’ αυτές τις παραπάνω περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, προτείναµε να εκδοθεί άµεσα µια συµπληρωµατική απόφαση ενίσχυσης
αυτής της κατηγορίας των ανέργων και των πληττόµενων, αλλά
µέχρι στιγµής από την Κυβέρνηση δεν υπάρχει καµµία ανταπόκριση.
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Σε ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση, επίσης, επισηµαίνω, βρίσκονται τα άτοµα µε αναπηρίες, στα οποία έχουν κοπεί σηµαντικά προνοιακά επιδόµατα από τον ΟΠΕΚΑ. Αναφέροµαι σε
επιστηµονικό προνοιακό επίδοµα που λαµβάνουν οι τυφλοί επιστήµονες και σε επίδοµα ατόµων που λαµβάνουν ορφανικές συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν όλων αυτών, έχουµε προειδοποιήσει την Κυβέρνηση ότι αυτήν την περίοδο καταστρατηγούνται εργασιακά δικαιώµατα. Υπάρχουν ήδη πολλές
περιπτώσεις, όπου η εργοδοτική αυθαιρεσία καλπάζει τόσο σε
πληττόµενες επιχειρήσεις όσο και σε άλλες που δεν θεωρούνται
πληττόµενες.
Χαρακτηριστικά αναφέρω τις τράπεζες που επιβάλλουν στους
εργαζόµενους να δουλεύουν σαββατοκύριακα χωρίς να πληρώνονται. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι µειώνονται οι απολαβές ως
προσωρινό µέτρο σε επιχειρήσεις πληροφορικής που οι εργαζόµενοι δουλεύουν στο σπίτι και εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα, οι οποίοι υποχρεώνονται σε άδειες άνευ αποδοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι πιλότοι της «AEGEAN».
Το µέτρο που ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά το πρόστιµο σε εργοδότες,
σε περίπτωση παραβίασης των όρων για την αναστολή σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων θεωρούµε ότι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Του τα είπαµε απ’ αυτήν την Αίθουσα την προηγούµενη εβδοµάδα σε ερώτηση µας. Δεν µίλησε καθόλου. Δεν µας απάντησε.
Χαιρόµαστε όµως που υιοθέτησε τις απόψεις µας ο Υπουργός
Εργασίας, έστω και αν δεν µας ονοµάζει. Δεν µας ενδιαφέρει.
Χαιρόµαστε που υιοθετεί η Κυβέρνηση τις προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής.
Λέµε όµως και σήµερα ότι πρέπει υποχρεωτικά να ενισχυθεί
το ΣΕΠΕ, αλλά και να βρεθούν και να εφαρµοστούν ασφαλιστικές
δικλείδες για τη σωστή εφαρµογή των µέτρων.
Χωρίς ενισχυµένο µηχανισµό προστασίας των εργαζοµένων
είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι αυθαιρεσίες σε
βάρος τους θα είναι δίχως τέλος.
Η ρύθµιση που φέρνει η Κυβέρνηση προς ψήφιση, το περίφηµο άρθρο 9 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας επιχειρήσεων µε προσωπικό
ασφαλούς λειτουργίας και επιτρέπει τη µονοµερή και χωρίς διαβούλευση κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων, δεν χωράει σε
τέτοιες στιγµές. Όπως επίσης, είναι απαράδεκτες οι επιχειρούµενες αλλαγές που αναφέρονται στον χώρο των ιατρών εργασίας µε το άρθρο 13 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα καταθέσουµε στα Πρακτικά το έγγραφο του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου κι επίσης, το έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, οι οποίες είναι αντίθετες σε αυτή την κατεύθυνση και τη ρύθµιση. Εµείς
υιοθετούµε απόλυτα τις αιτιάσεις τους και τις απόψεις τους.
Ως Κίνηµα Αλλαγής ξέρετε ότι ασκήσαµε εντονότατη κριτική
για το άρθρο 9 και καταθέσαµε και σχετική τροπολογία. Σας καλούµε για άλλη µία φορά, τώρα, κύριε Υπουργέ, να το πάρετε
πίσω. Σας το λέµε αυτό όχι µε µικροκοµµατικές ή µικρόψυχες λογικές. Σας το λέµε όµως, γιατί αναλογιζόµαστε τους συνανθρώπους µας που χάνουν ή θα χάσουν τη δουλειά τους.
Αναλογιζόµαστε µια ολόκληρη γενιά που χωρίς ακόµα να έχει
ξεπεράσει την κρίση του 2008, βιώνει αυτή την κρίση, καθιστώντας πλέον την επισφάλεια σε όλα τα επίπεδα οριακά οντολογικό
χαρακτηριστικό της.
Ο µεγάλος πόλεµος θα ξεκινήσει από την επόµενη ηµέρα του
ξεπεράσµατος της πανδηµίας που θα αφορά την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και της κοινωνίας. Το στοίχηµα της επόµενης ηµέρας είναι οι επιπτώσεις της κρίσης να επιµεριστούν
ανάλογα και δίκαια και όχι να σηκώσουν το βάρος οι συνήθεις
ύποπτοι, οι µισθωτοί, δηλαδή, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Το κοινωνικό κόστος στη χώρα είναι τεράστιο. Ήδη ετοιµαζόµαστε να δούµε την πρώτη χρονιά χωρίς κανονική τουριστική
σεζόν. Θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς δουλειά που µπορεί να µείνουν για καιρό έτσι. Μικρές επιχειρήσεις
δεν είναι βέβαιο ότι θα αντέξουν. Κλάδοι ολόκληροι αντιµετωπί-
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ζουν δυσκολίες. Το διεθνές περιβάλλον είναι σίγουρα δύσκολο.
Η Ευρώπη µοιάζει να βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη µεγαλύτερη
κρίση στην ιστορία της. Αυτή τη φορά, βέβαια, η κρίση δεν είναι
µόνο οικονοµική αλλά και δοµική, θέτοντας σε αµφισβήτηση τον
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της αδυναµίας που
δείχνουν τα κράτη µέλη της -και ιδιαίτερα ο Βορράς- να βρουν
τρόπο αντιµετώπισης των οικονοµικών συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η επίµονη άρνηση της Γερµανίας να δηµιουργηθεί ευρωοµόλογο, σε συνδυασµό µε την απαίτησή της η βοήθεια να συνοδεύεται από µέτρα φαίνεται ότι οδηγεί σε αδιέξοδο, βάζοντας
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύσβατα µονοπάτια. Εκεί, εµείς λοιπόν
πρέπει να χτίσουµε σοβαρές συµµαχίες, όχι µόνο συµµαχίες για
φωτογραφίες, αλλά ουσίας.
Για εµάς, υπάρχει, κατ’ αρχάς, και πραγµατικό κέρδος: Οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί δεν ισχύουν για το 2020, οι τράπεζες
και η ελληνική οικονοµία έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε ρευστό και βεβαίως, συµµετέχουµε λόγω της κρίσης στην ποσοτική
χαλάρωση, το QE.
Η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
ΕΣΠΑ. Τα υποτιθέµενα αυτά δώρα δόθηκαν στη χώρας µας για
να αντιµετωπίσει τη λαίλαπα για την οποία αντικειµενικά δεν
φέρει καµµία ευθύνη.
Η επόµενη µέρα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µοιάζει
να κρύβει πάρα πολλές παγίδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
να αντέξουµε αυτό το κόστος, η Κυβέρνηση πρέπει τώρα να σχεδιάσει, όχι σε βάθος µήνα, αλλά πολύ περισσότερο, µε µακρά
προοπτική. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κεντροαριστερές ή κεντροδεξιές, αξιοποιώντας τη χαλάρωση του Συµφώνου Σταθερότητας θεσµοθετούν οριζόντια µέτρα για να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας και να περιορίσουν τη ζηµιά στην οικονοµία
τους.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µέχρι στιγµής, ναι µεν,
θεσµοθετεί κάποια θετικά µέτρα, αλλά είναι αποσπασµατικά.
Οφείλει να πάρει ακόµη πιο τολµηρά µέτρα. Οφείλει να εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και να το παρουσιάσει έγκαιρα
στην κοινωνία και τον λαό, για να καταλάβουµε ότι θα αντέξουµε
την πανδηµία και ότι το κόστος θα είναι συγκεκριµένο απ’ αυτήν.
Απ’ αυτό, όµως, το ολοκληρωµένο σχέδιο που προτείνουµε
δεν µπορούν να απουσιάζουν επτά στοχευµένες προτάσεις, τις
οποίες έχει κάνει το Κίνηµα Αλλαγής.
Πρώτη πρόταση. Πρέπει υπάρξει ένα πρόγραµµα τόνωσης της
ρευστότητας, ειδικά, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε εγγυηµένα από το κράτος δάνεια.
Δεύτερη πρόταση. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραµµα ουσιαστικής στήριξης των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής
µέσα στην κρίση, µε ενιαία αντίληψη για τη διαδικασία παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας, µε τόνωση της ρευστότητας και
αναστολή πληρωµής των οφειλών, µε ένταξη στα προστατευτικά
µέτρα όλων των ΚΑΔ που αντιστοιχούν στον πρωτογενή τοµέα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να εντάσσονται στον ΚΑΔ οι εκκοκκιστές και να είναι εκτός ΚΑΔ οι βαµβακοκαλλιεργητές. Είναι
σηµαντικό να αγοραστούν από το κράτος προϊόντα απευθείας
από τους παραγωγούς και να διατεθούν στους οικονοµικά αδύναµους, σε ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα να ζήσουν.
Και βεβαίως, πρέπει να δούµε τα φαινόµενα της πληµµύρας
που πάρα πολλές αγροτικές περιοχές υπέστησαν. Πρέπει να
δούµε στη Βοιωτία τα µεγάλα προβλήµατα που υπάρχουν και ότι
από τα τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα του Κωπαϊδικού Πεδίου
τα πιο πολλά έχουν πληµµυρίσει κι έχουν πάθει µεγάλη ζηµιά οι
αγρότες. Πρέπει να δούµε τον κάµπο της Κωπαΐδας, τον κάµπο
των Θηβών, τον κάµπο Βαρικού Βαγίων, τον κάµπο του άνω ρου
του Κηφισού.
Τρίτη πρόταση. Πρέπει να υπάρξουν µέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους του τουρισµού.
Τέταρτη πρόταση. Πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας
για τους εργαζόµενους και τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Να µην υποστεί κανένας περικοπές µισθών και συντάξεων.
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Κύριε Υπουργέ, πρέπει τώρα να πείτε στη Βουλή αν θα υπάρξει µείωση µισθών και συντάξεων, όπως λένε διάφορα «παπαγαλάκια». Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και θα χαρώ να το πείτε
αυτό, επειδή υποµειδιάτε. Πρέπει να ξεκαθαρίσει σήµερα αυτό.
Έκτη πρόταση. Να δοθεί κάποτε τέλος στο θέµα της παράτασης των πλειστηριασµών. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία της
πρώτης κατοικίας.
Έβδοµη πρόταση. Να υπάρξει έµπρακτη αναγνώριση των υγειονοµικών και εργαζοµένων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας, των µονάδων πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων και
των µονάδων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του
ΚΕΦΙ.
Καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία. Ζητάµε να ενταχθούν
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Γιατί ο ιδιωτικός τοµέας
έχει ενταχθεί και όχι αυτοί οι άνθρωποι, κάτι που κι εσείς υιοθετείτε και το παραδεχόµαστε όλοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι στην πρώτη γραµµή αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και είναι εκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Σήµερα, πρέπει να γίνει αυτό, εδώ από τη
Βουλή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να χορηγήσετε το επίδοµα των
έκτακτων συνθηκών ως µια έµπρακτη αναγνώριση σε όλους αυτούς που εργάζονται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας, το ΕΚΑΒ, το «Βοήθεια στο Σπίτι»,
τα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις που είναι στην
πρώτη γραµµή κι επίσης, στην πολιτική προστασία.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση συνεχίζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείσατε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα χρειαστείτε ένα
λεπτό, αλλά έχετε υπερβεί τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Είναι η συγκυρία τέτοια που πρέπει
κάποια πράγµατα να τα πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, τα είπατε
αναλυτικά. Προχωρήστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για
ένα λεπτό.
Εµείς λέµε ότι δυστυχώς η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική
των επιδοµάτων που είχε στηλιτεύσει ως αντιπολίτευση. Τώρα,
η δίκαιη ανταµοιβή του υγειονοµικού και του λοιπού βοηθητικού
προσωπικού του ΕΣΥ µετατράπηκε σε εφάπαξ καταβολή επιδόµατος Πάσχα, ίσο µε το ήµισυ του µισθού που µε τις νόµιµες κρατήσεις καταλήγει σε «αντίδωρο».
Πρέπει, λοιπόν, αυτά να τα δούµε µε πολλή σοβαρότητα. Εµείς
επανακαταθέσαµε τη σχετική τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και ζητούµε λοιπόν να ενταχθούν σε αυτά
όσοι κλάδοι προανέφερα. Ζητούµε να τοποθετείτε επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει άλλος
χρόνος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι, κύριε συνάδελφε. Δεν καταλήγετε. Βλέπω µπροστά σας πολλές σελίδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Αυτό µόνο και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε! Τα είπατε
όλα. Κάνατε προγραµµατικές δηλώσεις! Εν πάση περιπτώσει,
πρέπει να υπάρξει και κάποιος σεβασµός στον χρόνο. Κλείστε.
Σας παρακαλώ θερµά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Επισηµαίνουµε το θετικό του άρθρου 5 που αναφέρεται στις ρυθµίσεις για συνεργασία του
ΕΟΠΥΥ µε τον ΕΔΟΕΑΠ. Είναι πράγµατι µια πολύ θετική ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Καταλήξατε!
Όχι κατάληξη µε άλλο κείµενο! Φτάνει, κύριε συνάδελφε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κανένα κείµενο, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση που έχει το Κίνηµα Αλλαγής θα είναι πάντα πάνω
σε βελτίωση των συνθηκών που υπάρχουν σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο να τοποθετηθώ για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση βελτιώνει διαρκώς
το πλαίσιο των µέτρων που εξαγγέλλει, εντάσσοντας σε αυτό και
νέες κατηγορίες πολιτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται
και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 258 και ειδικό 28, µε την οποία
προβλέπεται η επέκταση της ρύθµισης µερικής απαλλαγής από
την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος κατά 40% στο σύνολο
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ΚΑΔ που ορίστηκαν ότι έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό µε σχετικές πρόσφατες
υπουργικές µου αποφάσεις.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία προβλέπεται, επίσης, η επέκταση του µέτρου και για τους εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας ανεστάλη λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση
στην οποία απασχολούνται έχει πληγεί. Πρόκειται για µια αναγκαία και ορθή παρέµβαση που στηρίζεται στην ισονοµία και την
κοινωνική δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του ΚΚΕ, τον Αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Γεώργιο Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ᾽ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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 σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού.
Έτσι, η Κυβέρνηση συνεχίζει µε fast track διαδικασίες στο
όνοµα της έκτακτης ανάγκης να θεσπίζει αλλεπάλληλα αντεργατικά µέτρα. Και βέβαια ο αντεργατικός κατάλογος συνεχίζεται
και µε την ΠΝΠ που συζητούµε σήµερα, δίνοντας νέα εργαλεία
ευελιξίας στην εργοδοσία που έχουν ως εξής.
Πρώτον, η δυνατότητα χρησιµοποίησης του 50% του προσωπικού µιας επιχείρησης το λιγότερο για δύο εβδοµάδες τον µήνα
µε µισές αποδοχές. Είναι ένα άθλιο αντεργατικό µέτρο που βαφτίζεται «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης».
Δεύτερον, την ίδια ώρα όχι µόνο δεν απαγορεύει η Κυβέρνηση
όλες τις απολύσεις, αφού ξεκαθαρίζει ότι οι ρήτρες προστασίας
των θέσεων εργασίας δεν αφορούν τις λεγόµενες «οικειοθελείς
αποχωρήσεις», όπως βαφτίζονται χιλιάδες αναγκαστικές παραιτήσεις ή οι λήξεις και οι µη ανανεώσεις συµβάσεων ορισµένου
χρόνου. Μάλιστα οι επιχειρήσεις προκειµένου να παρακάµψουν
τη ρήτρα, διατηρούν τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων, αλλά προχωρούν σε µείωση της απασχόλησης, άρα και των µισθών των εργαζοµένων, επιβάλλοντας µερική απασχόληση ή εκ περιτροπής
εργασία και άλλα.
Έτσι τα κρούσµατα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οι καταγγελίες των εργαζοµένων για ζητήµατα εργασιακών σχέσεων, µισθών, µέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς και αδειών
έχουν χτυπήσει «κόκκινο», ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας σε κάθε
περιοχή είναι κυριολεκτικά απούσα.
Τρίτον, µε το άρθρο 10 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς εργαζοµένων από επιχείρηση
σε επιχείρηση ενός οµίλου, µετατρέποντας τον εργαζόµενο σε
«µπαλάκι», χωρίς καµµία διασφάλιση των δικαιωµάτων του, παρακάµπτοντας ακόµη και τις ενοχλητικές για την εργοδοσία αντιδράσεις των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα συνέβη στις
πρόσφατες κινητοποιήσεις στον ΟΤΕ και την Τράπεζα Πειραιώς.
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Τέταρτον, µε το «τυράκι» του επιδόµατος των 800 ευρώ για
ενάµιση µήνα, η Κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους να αναστείλουν τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.
Έτσι δίπλα στα «όπλα» της εργοδοσίας, τη διαθεσιµότητα, την
εκ περιτροπής εργασία και άλλα, προστίθεται ακόµη ένα: το να
στέλνονται µαζικά οι εργαζόµενοι στο σπίτι -µε το άρθρο 11- κι
έτσι, να απαλλάσσονται οι εργοδότες από τη µισθοδοσία τους
και όποτε θελήσουν να ξαναχρησιµοποιήσουν το εργατικό δυναµικό ή όχι, ανάλογα µε τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα.
Πέµπτον, στο όνοµα των έκτακτων αναγκών της περιόδου δίνετε τη δυνατότητα για το παραπέρα ξεχαρβάλωµα και χτύπηµα
όχι µόνο του ωραρίου εργασίας, αφού οι εργοδότες µπορούν να
επιβάλλουν µονοµερώς υπερωριακή απασχόληση ακόµη και
όταν έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα προβλεπόµενα όρια υπερωριακής απασχόλησης. Ενώ σε µια σειρά από κλάδους δίνετε το
δικαίωµα απασχόλησης των εργαζοµένων τις Κυριακές και τις
αργίες, κάνοντας ακόµη ένα βήµα για το χτύπηµα της κυριακάτικης αργίας.
Έκτον, και βέβαια δεν θα µπορούσαν να λείψουν και τα κατασταλτικά µέτρα που πάντα συνοδεύουν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα όλων των κυβερνήσεων µε διάφορα προσχήµατα.
Έτσι τώρα µε πρόφαση την πανδηµία, η Κυβέρνηση βρήκε την
ευκαιρία µε το άρθρο 12 της ΠΝΠ να νοµοθετήσει το µέτρο της
αναστολής της απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε
µορφή επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας, όπως και την απαγόρευση των δηµόσιων συναθροίσεων άνω των δέκα ατόµων,
παρουσιάζοντάς τα ως αναγκαία για τη µη διασπορά του κορωνοϊού που έχουν, όµως, άµεσα σχέση µε το νοµοθέτηµα που ήδη
είχε στα σκαριά πριν την πανδηµία, µε στόχο τη παρεµπόδιση και
καταστολή των διεκδικήσεων, των διαµαρτυριών, των απεργιών,
των αγώνων των εργαζοµένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου.
Την ίδια ώρα, όµως, η Κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τον
καθηµερινό συνωστισµό στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, τα σουπερµάρκετ, τις τράπεζες, τα νοσοκοµεία που αποτελούν εν δυνάµει εστίες διασποράς του ιού. Εµείς ζητούµε, όπως
ζητήσαµε και στην επιτροπή, την απόσυρση του απαράδεκτου
άρθρου 12 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Να, λοιπόν, γιατί τα λόγια συµπάθειας από την Κυβέρνηση για
τους εργαζόµενους που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της
µάχης, όχι µόνο τους υγειονοµικούς, αποτελούν σκέτη υποκρισία, αφ’ ενός όσο το κράτος δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για ουσιαστικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων και αφ’ ετέρου,
όσο προσπαθεί να επιβάλλει σιγή ιχθύος για όσους διαµαρτύρονται και διεκδικούν λύσεις στα οξυµένα προβλήµατα, για παράδειγµα του δηµοσίου συστήµατος υγείας, όπως έγινε στον
«Ευαγγελισµό», αλλά και τη Θεσσαλία, τον Βόλο, τα Τρίκαλα, την
Καρδίτσα, µε την επέµβαση της Αστυνοµίας σε όσους κινητοποιούνται είτε επειδή χάνουν τη δουλειά τους είτε επειδή υποχρεώνονται σε αρνητικές µεταβολές των εργασιακών τους σχέσεων.
Κι ακριβώς αυτήν την κρίσιµη περίοδο που απαιτούνται ουσιαστικά µέτρα προστασίας της υγείας συνολικά, όπως και µέτρα
προστασίας της υγείας από τον επαγγελµατικό κίνδυνο, έρχεται
η Κυβέρνηση µε το άρθρο 13 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτηµα του ΣΕΒ και των ΕΞΥΠΠ,
ακυρώνοντας πρακτικά την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.
Καταργεί προηγούµενους περιορισµούς και δίνει τη δυνατότητα
άσκησης της ειδικότητας από γιατρούς που δεν έχουν ειδικευτεί
σε αυτή. Πρόκειται ξεκάθαρα για αντιεπιστηµονική και επικίνδυνη
µεθόδευση και επίθεση στην ειδικότητα.
Εµείς ζητούµε την απόσυρση του άρθρου 13. Θεωρούµε πως
η ιατρική της εργασίας πρέπει να ασκείται από ειδικευµένους
γιατρούς. Χρειάζεται αύξηση των θέσεων ειδικότητας, να προκηρυχθούν και να προσληφθούν άµεσα γιατροί εργασίας και να
δηµιουργηθούν για παράδειγµα τµήµατα εργασίας στα νοσοκοµεία, σε βιοµηχανικές περιοχές, να διαµορφωθεί κρατικό σώµα
ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, να καταργηθούν οι
ιδιωτικές ΕΞΥΠΠ και οι γιατροί που ασκούσαν την ειδικότητα
χωρίς να έχουν ειδικευτεί και δεν έχουν ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους άµεσα να διευκολυνθούν προκειµένου να λά-
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βουν την ειδικότητα ώστε να την ασκήσουν, όπως ισχύει εξάλλου
και για κάθε άλλη ιατρική ειδικότητα.
Τασσόµαστε στο πλευρό των γιατρών, νοσηλευτών, όλων των
εργαζοµένων και στις προσπάθειές τους να ανταπεξέλθουν σε
αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπως και στις διεκδικήσεις τους
για να έχουν επαρκή και κατάλληλα όπλα στη µάχη που δίνουν.
Γιατί η γνωστή σε όλους κατάσταση στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας είναι αποτέλεσµα των πολιτικών διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που εµπορευµατοποιούν την υγεία και το φάρµακο,
θυσιάζοντας κοινωνικές ανάγκες για να στηριχθεί η καπιταλιστική
κερδοφορία.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν µπορεί και η σηµερινή Κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα ενίσχυσης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας, όχι µόνο αυτήν την περίοδο που διανύουµε
της πανδηµίας, αλλά και για τη λεγόµενη «επόµενη µέρα». Γι’
αυτό και τα µέτρα είναι ανεπαρκή.
Έτσι, απέναντι στην παντελή έλλειψη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και τη συνειδητή εγκατάλειψή της τόσα χρόνια, δηµιουργείται, για παράδειγµα, δίκτυο νοσηλευτών, τα ΚΟΜΥ, µε
το άρθρο 44 της ΠΝΠ, για τη διενέργεια των τεστ για τον κορωνοϊό κ.λπ., µε ηµεροµηνία λήξης, όµως, αυτών των εργαζοµένων,
σε ένα τρίµηνο ή τετράµηνο.
Γιατί δεν τους προσλαµβάνετε έστω κι αυτούς τους πεντακόσιους νοσηλευτές; Είναι σταγόνα στον ωκεανό, βέβαια. Γιατί
όµως δεν τους προσλαµβάνετε ως µόνιµο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, προκειµένου να στελεχώσουν
τα κέντρα υγείας και να επιτελέσουν κι αυτά τον ρόλο τους ως
µονάδες της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µέρος της οποίας
είναι και οι κινητές µονάδες για την περίθαλψη, όπως η εξέταση
κατ’ οίκον του πληθυσµού; Εµείς θεωρούµε ότι πρόκειται για
ρύθµιση που έχει αποσπασµατικό και περιορισµένο χαρακτήρα.
Επιπλέον, εφόσον ένα τέτοιο προσωπικό έχει, όπως αναφέρεται σχετικά στο άρθρο, τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού, παραδείγµατος χάριν στις ΜΕΘ, σε συνθήκες που
εξελίσσεται η πανδηµία, γιατί να µην προσληφθεί ως µόνιµο προσωπικό και να στελεχώσει τις ΜΕΘ και ταυτόχρονα, λόγω των
συνθηκών να επιταχθούν και οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα που
διαθέτουν υποδοµές, έµπειρο προσωπικό κ.λπ.;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Φυσικά και αυτά που προωθείτε δεν έχουν καµµία σχέση µε
µια οργανωµένη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στελεχωµένη µε
µόνιµο προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλες αναγκαίες ειδικότητες.
Τώρα µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης, θέλουµε να
αναδείξουµε το σοβαρό ζήτηµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασθενών µε χρόνια προβλήµατα υγείας.
Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που σήµερα
είναι αποκλεισµένοι από τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις
και θεραπείες. Λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
αναστάλθηκε η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκοµείων. Οι οδηγίες είναι να µην πηγαίνει ο κόσµος στα νοσοκοµεία χωρίς σοβαρό λόγο. Δηλαδή, έχετε δώσει οδηγίες για το τι
δεν πρέπει να κάνουν οι ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα, αλλά,
ταυτόχρονα, δεν έχετε εξασφαλίσει πού και πώς θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα της υγείας τους.
Για παράδειγµα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται
στη διαδικασία ελέγχου για την ύπαρξη ή όχι καρκίνου και άνθρωποι διαγνωσµένοι µε καρκίνο που πρέπει να χειρουργηθούν
ή να ξεκινήσουν ακτινοθεραπείες ή χηµειοθεραπείες. Όπως καταλαβαίνετε -και όλοι καταλαβαίνουµε-, σε τέτοιες ή αντίστοιχες
άλλες περιπτώσεις η οποιαδήποτε καθυστέρηση µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή επιπλοκή ή και σε πιθανή µη ελέγξιµη κατάσταση για την ίδια τη ζωή των ασθενών.
Θεωρούµε πως άµεσα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να δώσετε
λύση, να βγάλετε από την «καραντίνα» -τον παροπλισµό, ουσιαστικά -νοσοκοµεία, κλινικές και εργαστήρια, προκειµένου µε όλα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα προστασίας να αντιµετωπιστούν όλες
αυτές οι περιπτώσεις των ασθενών συνανθρώπων µας.
Πρέπει άµεσα να ενισχυθούν µε µόνιµο προσωπικό τα κέντρα
υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, προκειµένου να αντιµετωπι-
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σθούν όλοι οι ασθενείς που δεν είναι απαραίτητο να απευθυνθούν στα νοσοκοµεία. Και σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά και όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί,
παίρνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες συνθήκες της επιδηµίας.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες είναι απαράδεκτο από κάθε
πλευρά αντί το σύνολο των υγειονοµικών να είναι µε ευθύνη της
Κυβέρνησης σε πλήρη δραστηριότητα µε όλα τα µέτρα προστασίας, ένα σηµαντικό τµήµα του να υπολειτουργεί ή και να είναι
ακόµα -που είναι- παροπλισµένο.
Αντίστοιχα, δεν έχουµε ακούσει τίποτα για το τι µέτρα έχουν
παρθεί, τι σχέδιο υπάρχει για την υγειονοµική ιατρική κάλυψη
των ιδρυµάτων που φιλοξενούν χρόνιους πάσχοντες, βαριά ανάπηρους, παιδιά ή για τους ξενώνες αναπήρων, ψυχικά ασθενών
ή για τα οικοτροφεία, τα γηροκοµεία, τους οίκους ευγηρίας είτε
στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Κι εκεί χρειάζεται µια
σειρά παρεµβάσεων σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή τους, τα µέτρα,
τα απαραίτητα υλικά προστασίας.
Επίσης, δεν πρέπει να ληφθεί µέριµνα και για τους βαριά αναπήρους και ηλικιωµένους που είναι µόνοι τους στα σπίτια και
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή αδυνατούν να τους στηρίξουν οι οικογένειές τους;
Όµως, µπροστά σε όλα αυτά και σε όλα αυτά τα ζητήµατα που
ανακύπτουν που υπήρχαν και από πριν, αλλά µε την κατάσταση
της πανδηµίας που δηµιουργήθηκε οξύνονται περισσότερο κι ενδεχοµένως να οξυνθούν περισσότερο για τον λαό µας, προκειµένου να ενισχύσετε µε µερικά εκατοµµυριάκια -11 εκατοµµύριατα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, νοµοθετείτε µε fast track διαδικασίες αυτό το «δωράκι» των 11 εκατοµµυρίων µε τη δικαιολογία
βέβαια της προβολής των µηνυµάτων για την πανδηµία. Εµείς
την καταγγέλλουµε αυτή την ενέργεια. Αντ’ αυτού, θα µπορούσαν να υποχρεωθούν να προβάλλουν δωρεάν αυτά τα διαφηµιστικά σποτ που αφορούν την πανδηµία.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε πως οι εργαζόµενοι, τα
λαϊκά στρώµατα δικαιούνται να προστατευθούν από την πανδηµία και όχι να σιγήσουν, αλλά να δυναµώσουν τη φωνή τους για
ουσιαστικά µέτρα προστασίας της υγείας, αλλά και των δικαιωµάτων τους.
Διότι αν κάτι επιβεβαιώνεται µε τα ως τώρα µέτρα που νοµοθετεί η Κυβέρνηση στο όνοµα της έκτακτης κατάστασης, είναι η
πολύµορφη ενίσχυση της εργοδοσίας και της ασυδοσίας της,
ενώ τα µέτρα για τους εργαζόµενους είναι ανεπαρκή, «παυσίπονο» για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους που µένουν
χωρίς εισόδηµα και «ψίχουλα» κοροϊδίας για τους απολυµένους
ή για όσους εργάζονται πλέον µε κάθε είδος ελαστικής σχέσης
εργασίας. Έχει τεράστια ευθύνη η Κυβέρνηση.
Διότι µπορεί ο κορωνοϊός να µην ξεχωρίζει ανθρώπους,
ωστόσο οι επιπτώσεις έχουν ταξικό πρόσηµο και το τι θα γίνει
αύριο κρίνεται από σήµερα για τον λαό, για το αν, δηλαδή, θα
παραµείνει σε «καραντίνα» ή θα ξεδιπλώσει την αντεπίθεσή του.
Στο χέρι του είναι, λοιπόν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα µπορούσα να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να διευκρινίσω λίγο στον κ. Λοβέρδο ότι η τροπολογία
που στήριξα προηγουµένως, στο πεδίο εφαρµογής της όπου
προβλέπεται η επέκταση της ρύθµισης µερικής απαλλαγής από
την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος κατά 40%, περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι, όλοι οι επιστήµονες - ελεύθεροι επαγγελµατίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ.
Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την εισήγησή µου, επιτρέψτε µου να αναφερθώ
για µια ακόµη φορά στο «Diesel - Gate», µε την ευκαιρία της χθε-
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σινής προσπάθειας απάντησης του κ. Γεωργιάδη σε επίκαιρη
ερώτησή µου σχετικά µε τον λόγο που δεν ζητά η Ελλάδα αποζηµίωση, όπως πολλές άλλες χώρες, ενώ απειλείται από την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε πρόστιµο επειδή δεν το κάνει. Και κατέθεσα στα Πρακτικά την ανάλογη απόδειξη.
Επίσης, γιατί δεν στηρίζει τους κατόχους αυτοκινήτων της γερµανικής βιοµηχανίας να απαιτήσουν την αποζηµίωση που τους
οφείλεται, όταν υπάρχει ήδη απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου που κατοχυρώνει 5.200 ευρώ σε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου της
«VOLKSWAGEN»; Κι αυτό, επίσης, κατέθεσα στα Πρακτικά.
Η απάντηση, βέβαια, που δεν µου έδωσε, παρά το ότι µε είχε
διαβεβαιώσει ότι είχα δίκιο, είναι πολύ απλή: Ο φόβος και το
σκυµµένο κεφάλι µε το οποίο αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση τη Γερµανία. Το επαναλαµβάνω: Ο φόβος και το σκυµµένο κεφάλι µε
το οποίο αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση τη Γερµανία.
Θυµίζω εδώ ότι ο αρµόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων δεν έχει ακόµη υπογράψει τη δικαστική απόφαση αποζηµίωσης για τα εγκλήµατα των ναζί στο
Δίστοµο, µε αποτέλεσµα να αναζητούν το δίκιο τους οι απόγονοι
των θυµάτων µέσω της Ιταλίας.
Εκτός αυτού, είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω στο προσβλητικό σχόλιο του Υπουργού στη δευτερολογία του, καθώς δεν είχα
τη δυνατότητα από τον Κανονισµό, σύµφωνα µε το οποίο χάνω
τη σοβαρότητά µου όταν λέω ανοησίες σχετικά µε το ξεπούληµα
της ΔΕΗ επειδή έχει ζηµίες ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ που δεν
µπορεί καν να την πουλήσει.
Για να µην σπαταλώ άδικα τον χρόνο στην Ολοµέλεια, θα καταθέσω στα Πρακτικά άρθρο του πρώην Διοικητή της ΔΕΗ, του
κ. Αθανασόπουλου, σχετικά µε την κακοδιαχείριση από την τότε
-του 2008 εννοώ- και νυν Κυβέρνηση εάν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή όχι, παρακαλώντας τον να το διαβάσει.
Ο κ. Αθανασόπουλος ήταν µέλος της Νέας Δηµοκρατίας,
οπότε είναι κάτι που θα έπρεπε να διαβάσει. Τον παρακαλώ λοιπόν να το διαβάσει, λέγοντας µόνο πως είναι αδύνατο να χρεοκοπεί µια µονοπωλιακή επιχείρηση, παρά µόνο από ανίκανες
κυβερνήσεις, γεγονός που τεκµηριώνεται από την απάντηση του
Υπουργού σύµφωνα µε την οποία δεν βρίσκει καν αγοραστή. Για
παράδειγµα, εάν υπήρχε ένα µόνο περίπτερο σε ολόκληρη την
Αθήνα και άρα, µονοπώλιο, µόνο ένας ανόητος θα µπορούσε να
το χρεοκοπήσει.
Από την άλλη πλευρά, δεν αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν σε
µια αντίστοιχη µε την Ελλάδα χώρα, όπως η Πορτογαλία, να λειτουργεί η ΔΕΗ της µε µεγάλα ετήσια κέρδη και να αξιολογείται
µε 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ χθες, όπως θα καταθέσω, επίσης,
στα Πρακτικά. Επαναλαµβάνω, 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ αξιολόγηση έναντι πολύ κάτω από 1 δισεκατοµµύριο της ελληνικής
ΔΕΗ µετά από τόσους πολλούς κόπους.
Λόγω ανικανότητας πρέπει να πουλάµε, λοιπόν, τέτοιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας;
Αλήθεια, πότε θα γίνει η εξεταστική που υποσχέθηκε η Νέα
Δηµοκρατία προεκλογικά για το σκάνδαλο των ΝΟΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ; Ποτέ φυσικά, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαιτούσε εξεταστική για
το δικό της, της ρήτρας ρύπων που υπέγραψε το 2013 προκαλώντας διπλάσιες ζηµιές στην επιχείρηση απ’ ό,τι από τις ΝΟΜΕ.
Πάντως, όπως είπε ο κύριος Υπουργός είµαστε τόσο άχρηστοι
που όχι µόνο δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε κερδοφόρα τη
ΔΕΗ, αλλά ούτε καν να κατασκευάσουµε µάσκες προστασίας.
Απορώ τότε γιατί δέχεται να κυβερνάει µία τόσο άχρηστη χώρα,
η οποία δεν µπορεί να κατασκευάσει ούτε καν µάσκες προστασίας!
Όσον αφορά τώρα τη σηµερινή ΠΝΠ, που έτσι κι αλλιώς συζητείται προσχηµατικά, αφού έχει ήδη δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στο άρθρο 2 που αφορά τη µείωση των
µισθωµάτων είπαµε πως τουλάχιστον πρέπει να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνει για τους
µήνες αυτούς και η διαφορά να καταχωρείται ως ζηµία στη φορολογική του δήλωση, αν και το σωστό θα ήταν να αποζηµιωθεί
από το κράτος, αφού διαφορετικά είναι σαν να δηµεύει την ιδιωτική περιουσία, όπως µε τις επιτάξεις στα νησιά για τις µεταναστευτικές δοµές.
Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αποφασίσει εάν είναι υπέρ
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της ελεύθερης αγοράς ή όχι, αφού το να θέλει να πατάει σε δύο
βάρκες, να είναι δηλαδή αριστερή µε γραβάτα, θα αποδειχθεί
καταστροφικό για την οικονοµία µας.
Το κυριότερο όλων απαιτήσαµε να αποσύρει το άρθρο 6, µε
το οποίο θέλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα
πρέπει να χρησιµοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς και να
µην αντιµετωπίζεται ως µία δηµοσιονοµική «ένεση». Ουσιαστικά,
µε τα µέτρα αυτά των 5 δισεκατοµµυρίων, εξαϋλώνεται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που είναι µόλις 6,75 δισεκατοµµύρια συνολικά. Εκτός αυτού, εάν χρησιµοποιηθεί το
συγχρηµατοδοτούµενο µέρος κινδυνεύουµε να µας επιβάλλει
πρόστιµα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µη έγκαιρη προώθηση
έργων, µέσα στα οποία υπάρχουν σηµαντικά σε εξέλιξη, όπως η
σιδηροδροµική γραµµή Αθήνας - Πάτρας και ο Ε65.
Ως προς το άρθρο 8, αναρωτηθήκαµε για ποιο σκοπό πραγµατικά αποφασίστηκε η διενέργεια σεµιναρίων, όπου η απάντηση
που δεν πήραµε είναι αυτονόητη σε όλους: «για την εξυπηρέτηση του πελατειακού κράτους».
Στο άρθρο 17 αναφέραµε πως το ότι θα επιβληθεί δελτίο σε
απολυµαντικά από µία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το περιµέναµε ποτέ. Θα έπρεπε πάντως να υπήρχε εναλλακτική παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από άλλα προϊόντα, όπως από την
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης που παράγει ήδη αιθυλική αλκοόλη στη Σερβία και οι κυβερνήσεις µας τη χρεοκόπησαν, επίσης, µε την απίστευτη κακοδιαχείρισή τους.
Στο άρθρο 21 είπαµε πως παγιώνεται το περιθώριο κέρδους
ως µέσον περιορισµού της αισχροκέρδειας. Εν τούτοις δεν συµβαίνει κάτι µε ανοιχτές αγορές, αφού η αισχροκέρδεια µπορεί να
γίνεται από το εξωτερικό, όπως από τους µεσάζοντες για εισαγωγές µασκών στις Ηνωµένες Πολιτείες που από 50 σεντς που
ζητούσαν προηγουµένως, σήµερα ζητούν 5 δολάρια, δηλαδή το
δεκαπλάσιο.
Γνωρίζουµε όλοι άλλωστε τις τριγωνικές συναλλαγές που δύσκολα ελέγχονται. Το σηµαντικότερο θα ήταν και η στήριξη της
εγχώριας παραγωγής ακόµη και για µάσκες ή για µηχανήµατα
τεχνητής αναπνοής που σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει
την επιδότησή τους, όπως θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά.
Όσον αφορά τώρα τα άρθρα του τρίτου τµήµατος που συνεχίζουν την ψηφιοποίηση της κεντρικής διοίκησης, αναρωτηθήκαµε γιατί είναι απαραίτητο να γίνουν αυτή την εποχή της
πανδηµίας και µε ΠΝΠ.
Στο άρθρο 33 για τις τηλεδιασκέψεις, προτείναµε να περιοριστούν αφού θεωρούνται αντιπαραγωγικές, µε βάση την εµπειρία
από τις επιχειρήσεις, ενώ δεν µπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις δηµοκρατικές διεργασίες µε τη φυσική παρουσία.
Εκτός αυτού, είναι σηµαντική η παρουσία στη Βουλή, ειδικά σε
δύσκολες στιγµές, έτσι ώστε να νιώθει ο κόσµος πως η ζωή συνεχίζεται, να παίρνει κουράγιο. Ο κόσµος χρειάζεται να παίρνει
κουράγιο, άρα την παρουσία όλων µας στη Βουλή.
Το άρθρο 34 διαπιστώσαµε πως πρόκειται για απευθείας αναθέσεις, όπως και σε κάποια άλλα. Γενικά δεν επικροτούµε αυθαιρεσίες ούτε θεωρούµε ότι η παρούσα είναι µία κατάσταση τόσο
µεγάλης έκτακτης ανάγκης, ώστε να παρακάµπτονται οι νόµοι,
πόσω µάλλον όταν ο Πρωθυπουργός επικρίνει τη συγκέντρωση
εξουσιών από τον Ορµπάν, δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα χρηµατικό όριο στις αναθέσεις;
Στο άρθρο 59 δεν είχαµε αντίρρηση στον βαθµό που αφορά
πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια, ενώ αρκετά εργαστήρια έχουν προσφερθεί για τη διενέργεια τεστ. Ζητήσαµε όµως
να µας δοθεί το κόστος των εξετάσεων, όπως και τη νοσηλείας,
κυρίως στα ιδιωτικά ιδρύµατα.
Στην επιστολή πάντως των πανεπιστηµίων –που θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά- αναφέρεται κάτι για µία σκανδαλώδη σύµβαση 30 εκατοµµυρίων που θα θέλαµε να µας
απαντηθεί. Υποθέτουµε βέβαια ότι είναι σαν αυτή των 11 εκατοµµυρίων για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µεταξύ άλλων, για να
προβαίνουν σε χειραγώγηση υπέρ της Νέας Δηµοκρατίας µέσω
και των δηµοσκοπήσεων.
Συνεχίζοντας, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 62. Πρόκειται για
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µία σκανδαλώδη διάταξη για τη διασπορά δηµόσιου χρήµατος
σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όσον αφορά την ενηµέρωση για
τον κορωνοϊό, η οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, η δε διάθεση
που γίνεται µε απόφαση του Υφυπουργού επικοινωνίας και του
Υπουργείου Οικονοµικών είναι σκάνδαλο, πόσω µάλλον όταν η
Κυβέρνηση παρακαλάει εφοπλιστές για δωρεές σε νοσοκοµεία.
Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι ο Τύπος πρέπει να υποστηριχθεί,
ειδικά ο έντυπος που πλήττεται τώρα, όπως και ο περιφερειακός.
Όµως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ µε υπουργική απόφαση.
Αποτελεί µεγάλη εξάρτηση από την εξουσία και δολοφονεί την
αντικειµενικότητα.
Στο άρθρο 65 επικροτούµε την υιοθέτηση της πρότασής µας
για εκπαιδευτική τηλεόραση. Θα θέλαµε να σηµειώσουµε όµως
ότι είναι µία ευκαιρία να βελτιωθούν οι υποδοµές και το περιεχόµενο της διδασκαλίας, έτσι ώστε να αγκαλιάσει και τους µαθητές
της οµογένειας στο εξωτερικό που θα θέλουν να κρατήσουν
επαφή µε την Ελλάδα.
Τέλος, στο άρθρο 71 είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζεται η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο, αφού αν µη τι άλλο δίνει ένα
µήνυµα. Θα θέλαµε να επεκταθεί σε όλη τη συνοριακή γραµµή,
καθώς επίσης να αντικατασταθεί αργότερα µε ένα τσιµεντένιο
τείχος, όπως έχουν οι Τούρκοι στα σύνορά τους µε τη Συρία µήκους περίπου 700 χιλιοµέτρων, ενώ θεωρείται πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει δώσει µέρος των χρηµάτων αυτών για να κατασκευάσει η Τουρκία το συγκεκριµένο τείχος. Το ΠΑΣΟΚ πάντως κατασκεύασε τον φράχτη -µπράβο του!- και ελπίζουµε το ΚΙΝΑΛ να
συνεχίσει την ίδια γραµµή.
Κλείνοντας ζητάµε ξανά τη µείωση του ΦΠΑ για τα είδη βασικής διατροφής. Είναι απαραίτητο, πρώτον, για τα χαµηλά εισοδήµατα και, δεύτερον, για να διατηρηθεί χαµηλά ο πληθωρισµός,
αφού βλέπουµε ότι µε τις πρώτες µέρες, µε τις πρώτες στατιστικές ο πληθωρισµός αυξήθηκε ήδη κατά 6%. «Κορωνο-οµόλογα»
πάντως δεν βλέπουµε ότι θα υπάρξουν, κορωνο-µνηµόνια σίγουρα!
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 (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα την
ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε µία
ακόµη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχεται να νοµοθετήσει µέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί µε στόχο τον περιορισµό
της διασποράς και των συνεπειών της πανδηµίας. Στην προχθεσινή συζήτηση ασχολήθηκα µε ένα µέρος των διατάξεων. Σήµερα θα επικεντρωθώ στις υπόλοιπες.
Στο άρθρο 37 της ΠΝΠ, µε διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και τους ΟΤΑ, µολονότι η πλειοψηφία αφορά
εύλογες λόγω των συνθηκών παρατάσεις, αυτό που µας έκανε
εντύπωση είναι η πρόβλεψη του τρίτου σηµείου πως το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προχωρά σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας, όταν έχουµε υπέρβαση του ορίου, το οποίο τοποθετείται
στις 900.000 ευρώ. Αναρωτιόµαστε ειλικρινά πώς έγινε η επιλογή
αυτού του ορίου. Από πού τεκµαίρεται ότι µία σύµβαση κάτω από
τις 900.000 δεν χρειάζεται έλεγχο νοµιµότητας;
Στο άρθρο 37 και ως προς τα ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού
στο δηµόσιο τοµέα, δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασης κρίνουµε ως λογική την παροχή της δυνατότητας καθορισµού των
ωρών λειτουργίας µιας δηµόσιας υπηρεσίας µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού, όπως εξίσου λογική είναι και η πρόσληψη
εκτάκτου προσωπικού στις δοµές προσφύγων.
Αναµενόµενη και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους περιορισµούς
θεωρούµε την πρόβλεψη του άρθρου 39 για τις υγειονοµικές επιτροπές, οι οποίες θα πρέπει να προχωρούν σε ενέργειες εντός
του πεδίου αρµοδιοτήτων τους, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόµενου. Ίσως θα µπορούσε και
εδώ να διευρυνθεί η δυνατότητα τηλεπαρουσίας στη συνεδρίαση, αν και εφ’ όσον ο ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.
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Θετική κρίνουµε την επέκταση µε το τεσσαρακοστό άρθρο της
δυνατότητας λήψης άδειας ειδικού σκοπού και για τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα, όπως και τη διαµόρφωση των αρχείων µισθοδοσίας και συντάξεων του δηµοσίου του άρθρου 43,
ώστε να διευκολυνθεί η καταβολή µισθών και συντάξεων στους
δικαιούχους του δηµοσίου και να µην υπάρχουν καθυστερήσεις
εξαιτίας ακριβώς της πανδηµίας.
Άρθρο 44: Συµφωνούµε µε τη δηµιουργία των κινητών οµάδων
υγείας που θα παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα αλλά και θα
πραγµατοποιούν τεστ κατ’ οίκον, αν και θεωρούµε πως για τα
µαζικά τεστ που χρειάζονται ώστε να µπορέσει η χώρα να σχεδιάσει και να περάσει στη δεύτερη φάση, τη µετά της πανδηµίας
φάση, δεν αρκούν οι πεντακόσιες µονάδες που προβλέπει η παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Όµως, είναι ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Λίγο παρακάτω στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η ενίσχυση του
τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ µε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Ελπίζω και εύχοµαι οι άνθρωποι που θα ενισχύσουν ένα
τόσο νευραλγικό για τη συγκεκριµένη, για την τρέχουσα περίοδο
πόστο -γιατί καθηµερινά χιλιάδες συµπολίτες µας επικοινωνούν
µε τον ΕΟΔΥ, ώστε να λάβουν κατευθύνσεις και είναι ανάγκη να
λαµβάνουν σωστές και ορθές απαντήσεις- εύχοµαι αυτό το ανθρώπινο δυναµικό να έχει την απαραίτητη κατάρτιση, κάτι που
δυστυχώς δεν φαίνεται να ισχύει έως τώρα.
Ήδη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχω καταθέσει προς το Υπουργείο Υγείας σχετική ερώτηση, καθώς, όπως
προέκυψε από εσωτερικά e-mails µεγάλης εταιρείας που ήρθαν
στη δηµοσιότητα, η εν λόγω εταιρεία ζητούσε από τους εργαζόµενούς της να διαθέσουν τρεις ώρες καθηµερινής εθελοντικής
εργασίας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ, όταν µάλιστα λίγες
µέρες πριν έχουν γίνει καταγγελίες από εργαζόµενους στην ίδια
εταιρεία πως καλούνται να δουλεύουν υπό απαράδεκτες συνθήκες, πως χιλιάδες εργαζόµενοι προσέρχονται στην εργασία τους
µε µόνο µέτρο πρόληψης τη θερµοµέτρηση τη στιγµή της εισόδου τους στα κτήρια της εταιρείας, ενώ επίσης καταγγέλλουν τη
συχνή έλλειψη αντισηπτικών, την έλλειψη συστηµατικής απολύµανσης των τερµατικών τους και -το βασικότερο όλων- το γεγονός ότι εργάζονται σε απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από
τον συνάδελφό τους σε κακώς αεριζόµενα δωµάτια, όπου καταλήγουν να συνωστίζονται χιλιάδες άτοµα.
Δεν βρίσκεται, κύριε Υπουργέ, πως είναι το λιγότερο άκοµψο
µία εταιρεία που φαίνεται να µην τηρεί κανένα από τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας να παρέχει -έστω και εθελοντικά- εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ;
Και για το δεύτερο κοµµάτι σάς έχω υποβάλει ερώτηση και ειλικρινά περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας και
στα δύο ερωτήµατα.
Πηγαίνοντας τώρα πιο κάτω και για να µην βγω πολύ εκτός
χρόνου, προχωράω στο άρθρο 46 που προβλέπει την πρόσληψη
ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας µε σύµβαση τεσσάρων
µηνών και στο άρθρο 48 που προβλέπει τη µεταφορά επικουρικού προσωπικού. Εύλογες θα τις θεωρούσε κανείς λόγω της
πανδηµίας, όµως, δεν θα πάψουµε να επισηµαίνουµε πως τα
κενά της υγείας απαιτούν πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και
δεν µπορούν να καλυφθούν µε ηµίµετρα πρόσληψης ή µεταφοράς επικουρικού προσωπικού ή µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Θετικές κρίνουµε τις προβλέψεις του άρθρου 51 για την αποστολή φαρµάκων µε εταιρεία ταχυµεταφοράς από τα φαρµακεία
του ΕΟΠΥΥ προς τους δικαιούχους. Όλοι θυµόµαστε εξάλλου
τις ουρές έξω από τα φαρµακεία του οργανισµού στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας, µε πολλούς συνανθρώπους µας να θέτουν εαυτόν
σε κίνδυνο, ώστε να προµηθευτούν τα φάρµακά τους. Και ας µην
ξεχνάµε πως οι περισσότεροι από αυτούς είναι νοσούντες µε σοβαρές ασθένειες -νεοπλασµατικές και άλλες- άρα, αποτελούν
µέλη ευπαθών οµάδων και θα πρέπει να προστατευθούν.
Θετικές είναι οι προβλέψεις για άπορους και ανασφάλιστους
ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια του άρθρου 54. Δεν µπορούµε, όµως, να µην αναδείξουµε το γεγονός πως δεν έχει ληφθεί
καµµία πρόνοια στήριξης για τους άπορους, όπως και για τους
ανασφάλιστους συµπολίτες µας που τις περισσότερες φορές πα-
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λεύουν και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
Θετικοί οι πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και προστασίας σε εργοτάξια. Όµως, θα θέλαµε να είναι σαφέστερο το ποιες θα είναι
οι κυρώσεις για τους παραβάτες, όπως και να ληφθούν παρόµοια
µέτρα για εργαζόµενους σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες της
χώρας µας, καθώς και για τους ναυτεργάτες για τους οποίους
δεν έχει γίνει µέχρι τώρα καµµία πρόβλεψη.
Συνεχίζω.
Απευθείας συµβάσεις µπορεί να συνάψει -εκτός όλων των
άλλων οργανισµών που έχουν προβλέψει οι προηγούµενες ΠΝΠµε την παρούσα η ΕΡΤ και το Υπουργείο Παιδείας.
Όπως επεσήµανα και στην επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί η Κυβέρνηση να θεωρεί πως
υπό το πρίσµα της πανδηµίας η Αντιπολίτευση θα κάνει τα
στραβά µάτια στις περιπτώσεις των απευθείας συµβάσεων και
αναθέσεων. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τις παρακολουθούµε πολύ
στενά.
Όλοι οι Έλληνες που το επιθυµούν θα πρέπει να διευκολυνθούν να γυρίσουν πίσω. Κάνεις -θεωρώ- δεν µπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Μας εκπλήσσει η πρόβλεψη παρ’ όλα αυτά πως τη
διαδικασία θα επιβλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
όχι ο Υπουργός Εξωτερικών. Ίσως η απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας να είναι πως η Πολιτική Προστασία ανήκει στο ΠΡΟΠΟ
και ο προϊστάµενος αυτής, ο Υφυπουργός, ο κ. Χαρδαλιάς, έχει
πολιτικό προϊστάµενο τον κ. Χρυσοχοΐδη, αλλά και πάλι δεν θα
πάψει να µας προκαλεί εντύπωση κάτι τέτοιο.
Περνώντας σύντοµα και στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου, το δεύτερο αφορά τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου
της Πολιτικής Προστασίας. Είναι σύµφωνο -και µας βρίσκει και
εµάς σύµφωνους- µε τις απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου.
Το τρίτο περιλαµβάνει κάποιες πρόνοιες για το προσωπικό του
ΕΚΑΒ, για παράδειγµα τη χορήγηση ετήσιας αποζηµίωσης για
αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακής στολής. Φυσικά και συµφωνούµε.
Το τέταρτο ορίζει την τοποθέτηση επικουρικών γιατρών σε
συγκεκριµένες δοµές. Μας βρίσκει αντίθετους, καθώς θα τονίσω
για ακόµη µία φορά την ανάγκη πρόσληψης µόνιµου προσωπικού.
Πέµπτο άρθρο: Οι πάροχοι ΕΟΠΥΥ δύναται να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισµένους του ΕΔΟΕΑΠ, λόγου χάριν, παροχή φαρµάκων, παροχή µε την οποία συµφωνούµε.
Άρθρο έκτο: Ορίζει ότι είναι νόµιµες οι δαπάνες για εξόφληση
υποχρεώσεων νοσοκοµείων µέχρι 21 Μαρτίου τρέχοντος, χωρίς
να έχει προλάβει να γίνει η υπογραφή της σύµβασης, µε την προϋπόθεση πάντα ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των
προϋπολογισµών τους.
Συµφωνούµε µε την ένταξη του Διδυµοτείχου στις άγονες περιοχές, αν και δεν καταλαβαίνουµε ειλικρινά γιατί µπήκε ένα τέτοιο άρθρο σε ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας.
Πιθανότατα να συνδέεται µε το φράγµα του Έβρου που αναφέρεται στο υπο-άρθρο 70 της ΠΝΠ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι σήµερα καταθέσαµε τρεις νέες τροπολογίες για την ένταξη των διανοµέων
στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών -η πρώτη- για την ένταξη
του υγειονοµικού προσωπικού στο ίδιο καθεστώς -η δεύτερη- και
παροχή σε αυτούς ειδικού επιδόµατος και η τρίτη για την παροχή
ειδικού επιδόµατος στους εργαζόµενους στα σουπερµάρκετ.
Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι εργαζόµενοι, εργαζόµενοι
πρώτης γραµµής που ρισκάρουν την ασφάλειά τους για να εξυπηρετήσουν όλους εµάς.
Επίσης, επαναφέρουµε παλαιότερη τροπολογία µας -η οποία
είχε απορριφθεί τότε- για τη µείωση του ΦΠΑ στα νησιά, προσκαλώντας όλους εκείνους τους συναδέλφους που λένε κούφια
λόγια στις εκλογικές τους περιφέρειες να τη στηρίξουν.
Θεωρώντας ότι είναι και οι τέσσερις εξαιρετικά σηµαντικές, θα
παρακαλούσα να γίνουν δέκτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει θετικές, λιγότερο θετικές και αρνητικές διατάξεις,
όπως για παράδειγµα, η χειρότερη όλων η εκ περιτροπής εργασία και η µείωση του µισθού στο 50%. Για όλους αυτούς τους
λόγους θα ψηφίσουµε «παρών» επί της αρχής.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Καλώ στο Βήµα τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπα.
Περιµένετε λίγο να γίνει η σχετική διαδικασία στο Βήµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Καληµέρα σας!
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό αυτό το τζάµι
που µπήκε εδώ µπροστά στο Βήµα της Βουλής, γιατί προστατεύει κυρίως τους συναδέλφους των Πρακτικών της Βουλής και
ήταν απαραίτητο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπορεί από το χθεσινό Eurogroup να µην έχει βγει ακόµα λευκός καπνός και να συνεχίζονται και σήµερα τα παζάρια ανάµεσα στα κράτη-µέλη, µπορεί οι
αντιθέσεις ανάµεσα στα κράτη µέλη να είναι µεγάλες και στο
τραπέζι να έχουν πέσει διάφορα σχέδια, όµως το σίγουρο είναι
ότι ο κοινός παρονοµαστής όλων των διαφορετικών σχεδίων από
τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
υπό την ονοµασία «σχέδιο Μάρσαλ» είναι ότι και αυτή την κρίση
θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόµενοι, οι λαοί της Ευρώπης.
Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε εάν οι δανειοδοτήσεις
για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονοµίας γίνουν µέσω ESM,
µέσω ενός ευρωοµόλογου ή τέλος πάντων µέσω ενός «κορωνοοµόλογου», όπως λένε κάποιοι, ούτε αν προκύψει κάποιος άλλος
συµβιβασµός, όπως κι αν τον ονοµάσουν αυτόν, προκειµένου να
µπορεί ο καθένας να λέει στη χώρα του τα δικά του για να αποκοιµίζει τον λαό του, γιατί εκτός των άλλων εδώ που τα λέµε είναι
και τέτοιο το παιχνίδι που παίζεται. Διότι τα νέα δάνεια θα κατευθυνθούν για τη στήριξη µεγάλων επιχειρήσεων, για τη στήριξη
του κεφαλαίου και ο λογαριασµός θα σταλεί τελικά πάλι στους
λαούς µε νέους αυστηρούς όρους και δεσµεύσεις, όρους και δεσµεύσεις που ήδη προχωράνε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δοκιµάζονται σήµερα µέσα σε αυτόν τον
δοκιµαστικό σωλήνα της υγειονοµικής κρίσης ο οποίος έχει φτιαχτεί και εξελίσσεται µε αφορµή τον κορωνοϊό.
Βέβαια, η συζήτηση για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονοµίας έχει ανοίξει και στη δική µας χώρα µε τα διάφορα σχέδια να
έχουν πέσει και εδώ στο τραπέζι. Είναι πρώτα απ’ όλα το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και το σχέδιο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία παρά τις επιµέρους διαφορές τους κινούνται βασικά στην ίδια κατεύθυνση.
Οι διαφορές των προτάσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ
στην πραγµατικότητα αφορούν µόνο τον χρόνο και τον τρόπο
σφαγής του λαού για να ανακάµψει η κερδοφορία του κεφαλαίου. Τέτοια, παραδείγµατος χάριν, είναι η αποπληρωµή των
φόρων και των εισφορών από τους µισθωτούς και τους αυτοαπασχολούµενους µετά την περίοδο αναστολής, όπως και η εκ
νέου αποπληρωµή των νέων δανείων, των νέων µνηµονίων, για
να συνεχιστούν οι κρατικές ενισχύσεις και η κάλυψη των υποχρεώσεων του κρατικού χρέους.
Όµως, θεωρούµε ότι αποτελεί προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης η προβολή δήθεν δυνατότητας εξόδου από µία καπιταλιστική κρίση στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, χωρίς να
επιβαρυνθεί ούτε το κεφάλαιο ούτε οι εργαζόµενοι, ο λαός. Έτσι,
για παράδειγµα, αυτό το πολυδιαφηµιζόµενο «µαξιλάρι» δεν ήταν
αποτέλεσµα της χρηστής, αποτελεσµατικής διαχείρισης που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το δήθεν θαυµατουργό «µαξιλάρι»
προέκυψε από την πολιτική των µνηµονίων, από τη φορολογική
αφαίµαξη του λαού µας, από τα µατωµένα πλεονάσµατα, από
τον νόµο -λαιµητόµο- Κατρούγκαλου, από τις ιδιωτικοποιήσεις
και πάει λέγοντας.
Ας δούµε τι προτείνουν µε το σχέδιο τους. Προτείνουν ένα
πρόγραµµα µε ορίζοντα εξαµήνου, το οποίο κοστολογούν σε 26
δισεκατοµµύρια και προβάλλουν µάλιστα ως δήθεν προοδευτικό
µέτρο την πρόνοια της Κυβέρνησης για εθνικοποίηση βασικών
τοµέων της οικονοµίας. Όµως, κανένα µέτρο κρατικής παροχής
ρευστότητας, µικρότερο ή µεγαλύτερο, δεν µπορεί τελικά να µαταιώσει την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, ακριβώς γιατί
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δεν µπορεί να αναιρέσει την αιτία της.
Στη σηµερινή συγκυρία του κορωνοϊού, η υποχρεωτική διακοπή της παραγωγής και γενικότερα της οικονοµικής δραστηριότητας ενισχύει την τάση συρρίκνωσης των επενδύσεων που
προϋπήρχε και λόγω της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονοµίας.
Ούτε και η λεγόµενη «πολιτική των εθνικοποιήσεων» ή της νέας
συµµετοχής του κράτους σε επιχειρηµατικούς τραπεζικούς οµίλους επίσης - όπως λένε τόσο οι φιλελεύθεροι όσο και οι σοσιαλδηµοκράτες και τα ασπάζονται και εδώ στην Ελλάδα και η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ- δεν πρόκειται, πιστεύουµε, να λύσουν
ουσιαστικά κανένα πρόβληµα, αφού απλώς µετακυλίουν τις ζηµιές σε µισθωτούς, σε αυτοαπασχολούµενους που σηκώνουν µονίµως άλλωστε το κύριο βάρος, για να παραδοθούν ξανά στη
συνέχεια στους ιδιώτες µετόχους, δηλαδή µόλις εξυγιανθούν
από το κράτος, όπως και άλλες φορές που τις έχουµε γνωρίσει
στο παρελθόν.
Δεν είναι ουσιαστική διαφορά µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και
ΣΥΡΙΖΑ ο χρόνος που θα ληφθούν τα µέτρα. Οι µεν λένε ότι τα
µέτρα πρέπει να ληφθούν άµεσα και ως µεγάλο συνολικό πακέτο, το οποίο ονοµάζουν «εµπροσθοβαρές πρόγραµµα» -γιατί
διαφορετικά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα µέτρα και θα αυξηθούν οι δυσκολίες επιστροφής στην ανάκαµψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας- και οι δε αντιτείνουν ότι η πρόταση αυτή
δεν υπολογίζει την αναµενόµενη απώλεια κρατικών εσόδων που
θα ξεπεράσει, όπως λένε, τα 12 δισεκατοµµύρια, όπως δεν υπολογίζει και τη συρρίκνωση της παραγωγής, του εµπορίου, την
καθίζηση στον τουριστικό τοµέα, την επιδείνωση της θέσης των
τραπεζών, την αναµενόµενη αύξηση κρατικού χρέους και αλλά
σχετικά.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επισηµαίνει τον κίνδυνο ότι αν
εξαντληθεί γρήγορα το «µαξιλάρι», η Ελλάδα θα αναγκαστεί να
προσφύγει σε νέο δανεισµό µε βαρύ επιτόκιο και νέο επώδυνο
µνηµόνιο.
Τα όσα λέτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για
την παροχή ρευστότητας αφορούν κυρίως την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για τη στήριξη µεγάλων επιχειρήσεων και οµίλων που θα βγουν από την κρίση κατακτώντας και
µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, αφού εκεί βεβαίως κατευθύνεται και η µερίδα του λέοντος που τους προορίζεται.
Η πρόταση, επίσης, για κάποια αναβολή των οφειλών δεν αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά που θα αντιµετωπίσουν το νέο κύµα φτώχειας και ανεργίας. Η µόνη
πρόταση που πραγµατικά ανακουφίζει είναι η πρόταση που έχει
καταθέσει το ΚΚΕ για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις των επόµενων µηνών, η οποία είναι η πρόταση που µπορεί να δώσει
πραγµατική ανάσα σε χιλιάδες εργαζόµενους, σε αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες, σε επιστήµονες.
Πιο συγκεκριµένα, προτείνουµε για τους αυτοαπασχολούµενους µε ετήσιο εισόδηµα έως 12.000 ευρώ να απαλλαγούν από
την καταβολή εισφορών για την ατοµική τους ασφάλιση για το
επόµενο τετράµηνο, χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους
δικαιωµάτων, να διαµορφωθεί αφορολόγητο όριο στις 12.000
ευρώ και να µην καταβληθεί το τέλος επιτηδεύµατος, προκειµένου να µπορέσουν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές
συνέπειες που ήδη αυξάνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Ταυτόχρονα, έχουµε προτείνει να ανασταλούν για όσο διάστηµα χρειαστεί όλοι οι πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις προς
το δηµόσιο, τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ, κάθε είδους µέτρο αναγκαστικής είσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού
για όλους τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, αλλά και για
τους αυτοαπασχολούµενους µε προτεραιότητα όσους έχουν
ετήσιο εισόδηµα κάτω των 12.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προχθεσινή «Παγκόσµια Ηµέρα
της Υγείας» ήταν ταυτόχρονα και µέρα δράσης για την υγεία,
όπως αποφάσισαν οι ίδιοι οι υγειονοµικοί µέσω των σωµατείων
τους και της οµοσπονδίας τους για να αναδείξουν τα κρίσιµα ζητήµατα προστασίας της υγείας του λαού µας. Η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΚΚΕ, όλα τα στελέχη του κόµµατος σε όλη τη χώρα
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και εγώ προσωπικά µε την παρουσία µου στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» εκφράσαµε την αλληλεγγύη και τη συµπαράσταση στον δίκαιο αγώνα.
Ενώσαµε τη φωνή µας µε τη δική τους φωνή απαιτώντας µαζικές
προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, λοιπών υγειονοµικών, την
πλήρη επίταξη ιδιωτικών κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισµού εργαστηρίων, του προσωπικού του ιδιωτικού τοµέα της
περίθαλψης, την ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο για την αντιµετώπιση αυτής της επιδηµίας και µέσα ατοµικής προστασίας για
όλους τους υγειονοµικούς µας.
Αυτή τη θεωρούµε µια µικρή δική µας συνεισφορά στον τιτάνιο
αγώνα που πραγµατικά δίνουν όλες αυτές τις µέρες γιατροί και
νοσηλευτές για να σώσουν ζωές συνανθρώπων µας, σε αντίθεση
µε την Κυβέρνηση που στα δίκαια αιτήµατα των γιατρών και των
νοσηλευτών, πότε απαντά µόνο µε χειροκροτήµατα και ευχαριστίες και πότε στέλνει την οµάδα ΔΙΑΣ µέσα στα νοσοκοµεία,
όπως έκανε στον «Ευαγγελισµό».
Όσο για τις προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί, ξέρετε πολύ
καλά πως αυτές είναι πίσω από τις ανάγκες όχι µόνο της πανδηµίας, αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες. Ορισµένοι, µάλιστα, νοµίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία να συκοφαντήσουν
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον δίκαιο αγώνα των υγειονοµικών.
Η χυδαιότητα και η καταστολή δεν πέρασε, ευτυχώς, παρά την
αντίθετη προσπάθεια διαφόρων ανεγκέφαλων σαλτιµπάγκων, θα
τους έλεγα. Η γύµνια του δηµοσίου συστήµατος υγείας αποκαλύπτει τις ευθύνες όλων όσοι κυβερνήσατε µέχρι σήµερα αυτόν
τον τόπο. Μ’ αυτή τη γύµνια ο λαός µας δεν µπορεί να συµβιβαστεί. Και µην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από την ευθύνη,
την ωριµότητα, το υψηλό πραγµατικά επίπεδο, την επιστηµοσύνη
της ιατρικής κοινότητας, των επιτελείων που µοχθούν µε πραγµατική αυταπάρνηση κάθε µέρα, προστατεύοντας µέχρι τώρα
εδώ που τα λέµε, αν θέλετε, ακόµα και εσάς. Ξέρετε και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέµε και τι εννοούµε.
Ξέρετε, επίσης, πολύ καλά ότι λόγω της κατάστασης που έχει
δηµιουργηθεί έχουν ακυρωθεί ιατρικά ραντεβού, χειρουργεία,
θεραπείες για ασθενείς µε σοβαρά προβλήµατα, όπως είναι οι
ογκολογικοί ασθενείς, γιατί όταν λέτε σε πολλούς από αυτούς
να µην πάνε στα νοσοκοµεία, πρέπει να τους πείτε και πού να
πάνε. Δώστε λύση τώρα!
Κυρίες και κύριοι, µε αφορµή τα µέτρα για την πανδηµία επιχειρείτε, επίσης, ισχυρό χτύπηµα των εργασιακών δικαιωµάτων
και των µισθών, δοκιµάζοντας µέτρα που είχατε έτσι κι αλλιώς
στα σχέδιά σας, µέτρα τα οποία βρίσκονταν και στις κατευθύνσεις του ΣΕΒ. Με το «τυράκι» του επιδόµατος των 800 ευρώ για
σαράντα πέντε µέρες, ένα µέτρο που πάρθηκε σε συνθήκες όπου
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι στάλθηκαν από τις επιχειρήσεις και το κράτος σπίτι τους, άλλοι απολυµένοι, άλλοι απλήρωτοι, επιχειρείτε όχι µόνο να συσκοτίσετε τον χαρακτήρα και τον
στόχο της επίθεσης, αλλά µιλάτε και προκλητικά για πρωτοφανή
µέτρα στήριξης των εργαζοµένων.
Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι πολύ διαφορετική. Το πακέτο που
διαµόρφωσαν οι απανωτές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που φέρατε τον τελευταίο
µήνα είναι ένα ανεξάντλητο αντεργατικό µενού για χάρη της µεγάλης εργοδοσίας. Πολλά σωµατεία, για το µικρό αυτό διάστηµα
εφαρµογής των πρώτων µέτρων, είχαν τόσες καταγγελίες από
χώρους και κλάδους δουλειάς που τις έκαναν τόµο, µάλιστα, µε
τίτλο «Η µαύρη Βίβλος της εργοδοσίας». Μάλιστα, είναι ο πρώτος τόµος, καθώς οι καταγγελίες για πάσης φύσεως εργοδοτικές
πρακτικές και αυθαιρεσίες, απειλές και εκβιασµούς πολλαπλασιάζονται όσο περνούν οι µέρες.
Όλο αυτό το διάστηµα, δεκάδες επιχειρήσεις «ξεφορτώνονται» -όπως λένε- προσωπικό, βάζουν χιλιάδες εργαζόµενους
στον «πάγο» µε αναστολή συµβάσεων, άλλους τους ξεζουµίζουν
µε φουλ εντατικοποίηση της εργασίας και άλλους τους απασχολούν ελάχιστες µέρες, αξιοποιώντας το εργαλείο της εκ περιτροπής εργασίας. Σε όλο αυτό το περιβάλλον πληθαίνουν οι
καταγγελίες για απλήρωτη εργασία, καθυστέρηση δεδουλευµένων, απλήρωτες υπερωρίες, ρεπό.
Την ίδια ώρα ανακοινώσατε πλήθος µέτρων στήριξης µεγάλων
επιχειρήσεων, µε διάφορες ενισχύσεις, διευκολύνσεις και χρη-
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µατοδοτικά εργαλεία. Δώσατε στην εργοδοσία από νωρίς το
«πράσινο φως» να κάνει ό,τι θέλει. Ήδη, οι καταγεγραµµένες
απολύσεις µέχρι τις 20 Μαρτίου ήταν πάνω από εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες, που εσείς βέβαια τις θεωρείτε περασµένες-ξεχασµένες, χωρίς να τις θεωρείτε, όπως οφείλατε να πράξετε,
άκυρες.
Οι περιβόητες ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας, οι
οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις στις κυβερνητικές ρυθµίσεις, δεν αφορούν ένα µεγάλο
τµήµα εργαζοµένων. Αναφερόµαστε στις λεγόµενες «οικειοθελείς
αποχωρήσεις», όπως βαφτίζονται οι αναγκαστικές παραιτήσεις ή
τις λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζοµένων που δουλεύουν εδώ και χρόνια στα αεροδρόµια.
Ρωτάµε το εξής: Ποια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει σήµερα
αν η απόλυση είναι εξαναγκασµός ή οικειοθελής παραίτηση,
αφού µε απόφασή σας έχετε βάλει λουκέτο σε κάθε ελεγκτικό
µηχανισµό; Αυτή τη στιγµή, οι περισσότεροι κλάδοι κατακλύζονται από παραιτήσεις, αρκετές επιχειρήσεις µεταβάλλουν σηµαντικά τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν και φαίνονται
τυπικά εντάξει. Παράλληλα, η συγκεκριµένη ρήτρα που έχετε
βάλει είναι διάτρητη και για τα µάτια του κόσµου. Οι επιχειρηµατίες υποχρεώνονται να ξαναπάρουν πίσω στη δουλειά τους ίδιους εργαζόµενους των οποίων ανεστάλη η σύµβαση, για όσο
διάστηµα ισχύουν τα κυβερνητικά µέτρα για την πανδηµία, δηλαδή για σαράντα πέντε µέρες.
Με λίγα λόγια, δίνετε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσπάσουν µεν όλες τις ευνοϊκές ρυθµίσεις απαλλαγών και χρηµατοδότησης, έχοντας όµως το ελεύθερο να απολύουν
εργαζοµένους σχεδόν απευθείας µόλις λήξουν αυτά τα µέτρα.
Τα αντεργατικά όπλα που έχετε δώσει στα χέρια της εργοδοσίας
της δίνουν τη δυνατότητα να επιβάλλει µονοµερώς εκ περιτροπής εργασία, να επιβάλλει ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς µειώσεις σε µισθούς κατά 50% για τουλάχιστον έξι µήνες, δηλαδή
µισθούς που αντιστοιχούν σε δέκα µέρες δουλειά τον µήνα.
Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι που αποτελούν µεγάλο κοµµάτι
των εργαζοµένων, δεν εντάσσονται σε καµµία απολύτως ρύθµιση
ή προστασία. Παράλληλα, η τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ξεκαθαρίζει ότι κάθε επιχείρηση µπορεί να κάνει συνδυασµένη χρήση όλων των εργαλείων ευελιξίας. Δηλαδή, µια
επιχείρηση µπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει µονοµερώς εκ περιτροπής εργασία σε τµήµα του προσωπικού, να αναστέλλει τις
συµβάσεις εργασίας άλλων εργαζοµένων, να συνδυάζει αυτό το
µέτρο και µε τηλεργασία στον ίδιο εργαζόµενο. Τέλος, µπορεί
να µεταφέρει άλλους εργαζόµενους από επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου οµίλου, χωρίς να διασφαλίζονται όµως τα δικαιώµατά τους.
Η κυβερνητική προπαγάνδα που ισχυρίζεται ότι όλα τα παραπάνω µέτρα είναι τάχα έκτακτα, αναγκαία και προσωρινού χαρακτήρα δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Η εύλογη ανησυχία των
ίδιων των εργαζοµένων δεν πρέπει να συνυπάρξει µε αναµονή,
πολύ περισσότερο µε ανοχή. Πρέπει µε κάθε τρόπο και διαθέσιµο µέσο να κάνουν καθαρό σε Κυβέρνηση και µεγαλοεργοδοσία ότι δεν θα πληρώσουν αυτοί ξανά το µάρµαρο.
Κυρίες και κύριοι, το µάρµαρο βέβαια, εκτός από τους εργατοϋπαλλήλους, θα το πληρώσουν ξανά και οι φτωχοί αγρότες,
αφού η Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, στη
µεταποίησή της και στην αλιεία, κινείται µε δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Από τη µία ενισχύει µονοπωλιακούς οµίλους µε τη δικαιολογία ότι έχουν προβλήµατα µε τη διάθεση της παραγωγής
τους και από την άλλη παραπέµπει σε ένα θολό µέλλον τη στήριξη κλάδων αυτοαπασχολούµενων γεωργών και κτηνοτρόφων,
όπως και των αιγοπροβατοτρόφων ή και των παραγωγών οπωροκηπευτικών και των λαϊκών αγορών. Πρόκειται για αγροτικούς
κλάδους που υφίστανται τις επιπτώσεις των τάσεων αισχροκέρδειας που οξύνονται εν µέσω πανδηµίας και των προβληµάτων
διάθεσης της παραγωγής τους.
Είναι αναγκαίο η Κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα σε δέσµη
µέτρων που να εξασφαλίζει:
Πρώτον, τη διοχέτευση της εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος στη µεταποίηση αµνοεριφίων, αυγών και ευπα-
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θών προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση, χωρίς την κερδοσκοπία
των διαφόρων µεσαζόντων, σε προσιτές τιµές που να εγγυώνται
στους παραγωγούς ένα εισόδηµα επιβίωσης.
Δεύτερον, την κάλυψη από το κράτος του χαµένου εισοδήµατος των αγροτών των κλάδων που έχουν πληγεί και έκτακτο επίδοµα για τους παραγωγούς που νοσούν ή που αναγκάζονται να
παραµείνουν σπίτι για τις ανάγκες παιδιών ή ηλικιωµένων.
Τρίτον, προστασία των παραγωγών µε αναστολή χρεών και
κάθε είδους µέτρο αναγκαστικής είσπραξης, διακοπών
ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών τους από το κράτος για όσο διάστηµα διαρκέσει η
κρίση, δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών, ιδίως στις αποκλεισµένες
περιοχές.
Τέταρτον, καταβολή στο 100% των αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ του
έτους 2019, κατάργηση του ΦΠΑ σε µέσα και εφόδια, είδη
πρώτης ανάγκης, µείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος και
χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ένα άλλο ζήτηµα επίσης
σοβαρό: Από τον Φεβρουάριο σάς είχαµε τονίσει την ανάγκη να
παρθούν άµεσα µέτρα απεγκλωβισµού στις προσφυγικές δοµές
και στα άθλια hot spots και λόγω του κινδύνου από την πανδηµία.
Δεν κάνατε αρχικά τίποτα, στη συνέχεια ανακοινώσατε ηµίµετρα,
που και αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Τα κρούσµατα σε Ριτσώνα και
Μαλακάσα δείχνουν τις ευθύνες σας.
Εµείς λέµε ότι αυτό που ισχύει για τον γενικό πληθυσµό -σε
συνθήκες φυσικά πανδηµίας- πρέπει να ισχύσει και για τις ίδιες τις
δοµές των προσφύγων µεταναστών. Είναι αστείο να µιλάτε για
µέτρα προστασίας στις δοµές και στους τοπικούς πληθυσµούς µε
δυο και τρεις χιλιάδες συνωστισµένους. Επιτάξτε, κλείστε
ξενοδοχεία τώρα, αυτήν την ώρα -τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς
είναι κλειστά- ώστε να ισχύσουν αντίστοιχα µέτρα προστασίας και
γι’ αυτούς τους ανθρώπους και για τον συνολικό βέβαια πληθυσµό. Υλοποιήστε τα άµεσα µέτρα που ανέδειξαν οι Βουλευτές µας
για την καραντίνα στις δύο συγκεκριµένες δοµές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας κάνει υποδείξεις για τους
πρόσφυγες στα νησιά, ζητώντας την άµεση µεταφορά τους στην
ενδοχώρα. Εµείς ζητάµε την άµεση µεταφορά τους στις χώρες
προορισµού τους. Οι σύµµαχοί σας, των οποίων τις συµφωνίες
εσείς πιστά τηρείτε, σας κουνάνε το δάχτυλο. Τώρα απαιτείται
να µετακινηθεί αυτός ο κόσµος στις χώρες που θέλει και εκεί να
καταθέσει αίτηση ασύλου, µε άµεσο απεγκλωβισµό του από τα
νησιά µας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έρχοµαι επίσης σε ένα ακόµα πολύ
σοβαρό ζήτηµα. Όσα δώσατε για τον πολιτισµό είναι σταγόνα
στον ωκεανό. Αν διαιρέσουµε το ποσό των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ διά των εκατό χιλιάδων, που εσείς οι ίδιοι λέτε ότι είναι ο
αριθµός των ανθρώπων του πολιτισµού, τότε αντιστοιχούν 150
ευρώ στον καθέναν. Αν πάλι τα διαιρέσουµε διά των
επιχειρήσεων, που σύµφωνα µε τα δικά σας στοιχεία είναι
σαράντα τρεις χιλιάδες, αντιστοιχούν 348 ευρώ στην κάθε
επιχείρηση. Άλλωστε ένα µεγάλο µέρος των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ θα πάει σε δράσεις που ήδη τρέχουν και όχι σε νέες που
προκύπτουν εκτάκτως λόγω της πανδηµίας.
Ταυτόχρονα, ακόµη και µε τα ανεπαρκή µέτρα που εξαγγείλατε
τον Μάρτιο, αφήνετε έξω το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων
στον πολιτισµό: µουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς,
τεχνικούς, άλλες ειδικότητες εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα,
από τα µέτρα αποκλείονται όσοι εργαζόµενοι είχαν κλείσει
συµφωνίες συµµετοχής σε παραγωγές για τους επόµενους µήνες,
δεν είχαν δηλαδή εργαστεί την προηγούµενη σεζόν. Επίσης ένας
σηµαντικός αριθµός καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων -συναυλίες,
παραγωγές κ.λπ..- ακυρώθηκαν πριν την 1η Μαρτίου, που είναι η
ηµεροµηνία για την αρχή καταβολής του επιδόµατος. Ακόµη, ένα
µέρος των αυτοαπασχολούµενων καλλιτεχνών, όπως οι εικαστικοί,
λόγω της δυσβάσταχτης φορολογίας που έχουν, έχουν
υποχρεωθεί να κλείσουν τα βιβλία τους στην εφορία και αρκούνται
να εισπράττουν µικρά ετήσια ποσά µε απόδειξη δαπάνης.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι στον χώρο του
πολιτισµού, ιδιαίτερα µε την κατάργηση της υποχρεωτικότητας
των συλλογικών συµβάσεων που συνέτριψε κάθε εργασιακό
δικαίωµα, έχει παγιωθεί η «µαύρη», η αδήλωτη εργασία, καθώς
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και οι ευέλικτες µορφές, όπως εργασία µε ηµερήσιες
προσλήψεις και απολύσεις. Η µεγάλη πλειονότητα εργάζεται
λίγες µέρες τον χρόνο σε αντικείµενα που προβλέπουν ωστόσο
πολλή απλήρωτη δουλειά, αφού οι λίγες αυτές ηµέρες
προϋποθέτουν µεγάλο διάστηµα προετοιµασίας, δοκιµών κ.λπ.,
που συνήθως είναι χωρίς αµοιβή. Παράλληλα, η ανεργία στον
χώρο του πολιτισµού καλπάζει, µε αποτέλεσµα να εξαιρούνται
από τα µέτρα και όλοι οι άνεργοι καλλιτέχνες. Τέλος, δεν θα
πρέπει να παραλείψουµε την κατηγορία των µικρών
επιχειρήσεων στον πολιτισµό, όπως δραµατικών σχολών, σχολών
χορού, ωδείων, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στα µέτρα, επειδή
αναγκάζονται να απασχολούν µε ολιγόωρη εργασία -µία έως
τρεις ώρες- την εβδοµάδα για να καλύπτουν πολλαπλά
αντικείµενα σπουδών, περισσότερους των πέντε εργαζοµένων.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν ζοφερή πραγµατικότητα, η
οποία µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγεί την πλειονότητα των
καλλιτεχνών και άλλων εργαζοµένων στον πολιτισµό σε πλήρες
οικονοµικό αδιέξοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πρόεδρε,
προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Έχουµε υπερβεί πολύ τον
χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της
Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας): Δεν πειράζει. Δεν µιλάω άλλωστε πολύ συχνά, κύριε
Πρόεδρε. Θα δείξετε την ανοχή σας. Άλλοι Αρχηγοί κοµµάτων
εδώ µέσα µιλάνε για τα αντίστοιχα θέµατα και πενήντα λεπτά
χωρίς διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Μια υπόµνηση
κάνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της
Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας): Για την αντιµετώπιση, λοιπόν, της κρίσιµης
κατάστασης απαιτείται καθολική εφαρµογή του επιδόµατος για
όλους τους ηθοποιούς, µουσικούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς και
εργαζόµενους στον κλάδο, ανεξάρτητα από τις σχέσεις
εργασίας τους, ως το τέλος Απρίλη και ανανέωσή τους για όλη
τη διάρκεια της κρίσης της επιδηµίας, παροχή επιδόµατος
ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο σύνολο των
ανέργων µέχρι να ξεπεραστεί το πρόβληµα του κορωνοϊού,
παροχή του εποχικού επιδόµατος που δίνεται κατά τη διάρκεια
του φθινοπώρου, ασφαλιστική ικανότητα για όλον τον κλάδο,
ένταξη στα µέτρα όλων των µικρών επιχειρήσεων του τοµέα, µε
ετήσιο εισόδηµα κάτω των 12 χιλιάδων ευρώ, ανεξάρτητα από
τη µορφή και τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν,
προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς και
εξώσεις και µη διακοπή των παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού,
τηλεφώνου και ειδικά για τους αυτοαπασχολούµενους του
κλάδου, όπως σκηνοθέτες, παραγωγούς, εικαστικούς και
άλλους, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών για την ατοµική
ασφάλιση
το
επόµενο
τετράµηνο,
χωρίς
απώλεια
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, διαµόρφωση αφορολόγητου
ορίου στις 15.000 ευρώ και απαλλαγή τους από το τέλος
επιτηδεύµατος, απόδοση πνευµατικών και συγγενικών
δικαιωµάτων στους συντελεστές κάθε διαδικτυακής ή
τηλεοπτικής προβολής θεατρικών, κινηµατογραφικών έργων,
σειρών κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι, θέλουµε για ακόµη µια φορά να επισηµάνουµε τα ζητήµατα της εκπαίδευσης, που κυριολεκτικά
αφορούν εκατοµµύρια µαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Πέρα από την εξέλιξη της πανδηµίας και τη διαχείρισή της από
την Κυβέρνηση, για τα οποία ήδη έχουµε πει πολλά, απαιτείται µε
κρατική ευθύνη και βούληση να αντιµετωπιστούν µία σειρά από
προβλήµατα.
Κακά τα ψέµατα, τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές αντιµετωπίζονται λίγο ως πολύ ως πειραµατόζωα.
Ακούνε και οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους διάφορα
σενάρια για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, αν θα γίνουν, τι ύλη
θα δώσουν, σενάρια επί σεναρίων και πρωτοσέλιδα. Τελικά,
όµως, αυτό που λείπει είναι σήµερα -καλύτερα χθες έπρεπε να
πω- να ανακοινωθεί αυτή η ρηµάδα η µείωση της ύλης, ακόµα
και η ηµεροµηνία διεξαγωγής τους. Να αποκλείσετε τώρα το
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ενδεχόµενο να πραγµατοποιηθούν τον Σεπτέµβριο. Εδώ είναι η
Κυβέρνηση και µπορεί να απαντήσει σήµερα.
Δεν αρκούν τα πανηγύρια και οι διάφορες επικοινωνιακές
αναφορές σε αριθµούς παιδιών και εκπαιδευτικών που έχουν
εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το ερώτηµα είναι τι
πραγµατικά κάνουν και αν υπάρχει πρόβληµα. Το Υπουργείο
Παιδείας έστειλε µόλις προχθές εγκύκλιο για να αποτιµηθούν,
λέει, οι ανάγκες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάµπλετ.
Απαντάµε βεβαίως ότι προφανώς υπάρχει µεγάλο πρόβληµα.
Δεν κάνετε ό,τι µπορείτε, κύριοι της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου. Η εγκύκλιος που στείλατε λήγει σήµερα το
µεσηµέρι. Βάζετε µάλιστα το µαχαίρι στο λαιµό των διευθυντών
να επιλέξουν αυτοί ποια παιδιά χρειάζονται τάµπλετ δανεικά µάλιστα δανεικά, έτσι τα ονοµάζετε- και τους απειλείτε και από
πάνω ότι αν δηλώσουν ότι το έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά του
σχολείου τους δεν θα δώσετε κανένα τάµπλετ. Ωραία, πραγµατικά, παιδαγωγική αντιµετώπιση! Αυτός είναι ο ρόλος των
εκπαιδευτικών, να αποκλείσουν τα παιδιά από τη γνώση;
Πριν ανέβω στο Βήµα, µε ενηµέρωσαν -δεν ξέρω αν ισχύει- ότι
στάλθηκε µόλις σήµερα, τώρα που έληγε δηλαδή η προηγούµενη εγκύκλιος, σήµερα το µεσηµέρι, µια νέα ερµηνευτική εγκύκλιος που λέει ότι δεν εννοούσαµε ακριβώς οι διευθυντές να
ονοµάσουν και να ορίσουν ποιοι εκπαιδευτικοί και µαθητές -ως
φυσικά πρόσωπα - έχουν ελλείψεις, αν έχουν tablets, αλλά εννοούσαµε το ίδιο το σχολείο, οι τάξεις κ.λπ.. τι ελλείψεις έχουν. Δεν
ξέρω αν ισχύει. Η Υπουργός κάπου θα είναι, θα ακούει. Να τα
ακούει και να απαντήσει.
Να σας πούµε, λοιπόν, εµείς τις ανάγκες, αν και εσείς τις ξέρετε, αλλά πάτε πάλι µε τη λογική να δώσουµε κάτι σε λίγους και
αυτά µε δωρεές, ως συνήθως. Η πλειοψηφία των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών χρειάζονται tablets και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα πρέπει να δοθούν σε όλους. Δεν χρειάζεται καµµιά
ιδιαίτερη συζήτηση ούτε στατιστική, ούτε ανάλυση, ούτε συγκέντρωση στοιχείων και πρέπει να δοθούν σε όλους, σε όλα τα σπίτια των παιδιών αυτών των λαϊκών οικογενειών και όχι δανεικά.
Αν δεν το κάνετε αυτό, αποκλείετε µε δική σας ευθύνη χιλιάδες
παιδιά από την κατ’ όνοµα, έτσι και αλλιώς, ισότιµη πρόσβαση
στη δηµόσια εκπαίδευση. Όποτε ανοίξουν τα σχολεία χρειάζεται
να κατανοηθεί από όλους -το λέµε από τώρα- ειδικά από το
Υπουργείο Παιδείας ότι οι µαθητές δεν βρίσκονταν σε διακοπές.
Να βγουν βόλτα δεν µπορούν, να δουν τους φίλους τους δεν
µπορούν, να αθληθούν δεν µπορούν, στα σπίτια των περισσότερων υπάρχει άγχος, ανασφάλεια. Το ελάχιστο που πρέπει να
γίνει είναι να στηριχθούν τα παιδιά µας κοινωνικά, ψυχολογικά,
να υπάρξουν αντίστοιχες τέτοιες κρατικές δοµές και φυσικά, να
µη δοθούν προαγωγικές εξετάσεις στα γυµνάσια και στα λύκεια.
Δεν τα λέει µόνο το ΚΚΕ αυτά. Ακούστε τους εκπαιδευτικούς,
που κυριολεκτικά µε αίσθηµα ευθύνης είναι δίπλα στα παιδιά,
τους µαθητές, µε όλα τα µέσα, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούν και
µέτρα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όσο και αν γνωρίζουν βέβαια ότι η σχέση πρόσωπο µε πρόσωπο είναι η καρδιά
της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Υπάρχει ένα ακόµη ζήτηµα που πρέπει άµεσα και µε υπεύθυνο
τρόπο να διαψευστεί από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί κυκλοφορούν δηµοσιεύµατα που υποστηρίζουν ότι ετοιµάζεται το Υπουργείο να καταθέσει νοµοσχέδιο αυτές τις δύσκολες µέρες της
πανδηµίας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Βέβαια και
σε αυτό, εδώ που τα λέµε, πρέπει να σας αναγνωρίσουµε ότι µια
χαρά τα πάτε στην αντιγραφή της πρακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος είχε καταθέσει νοµοσχέδιο για τους µαθητές µέσα στη
Μεγάλη Εβδοµάδα!
Τόσο µεγάλο άγχος έχετε να περάσετε σήµερα την Τράπεζα
Θεµάτων, που είναι και καταδικασµένη από τη συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών; Τόσο µεγάλο άγχος έχετε να κάνετε ακόµα πιο πολύ το λύκειο εξεταστικό
κέντρο; Αποσύρετε κάθε τέτοια σκέψη τώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κριτήριό µας για τις συγκεκριµένες προτάσεις που καταθέτουµε στη Βουλή είναι να βγει ο λαός
µας γερός και δυνατός από αυτή την περιπέτεια, να µην πληρώσει σήµερα τα σπασµένα της επιδηµίας και αύριο τα σπασµένα
της κρίσης, ενώ όλοι εσείς που σήµερα µιλάτε γενικά για την
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ανάγκη να ληφθούν περισσότερα µέτρα, να καλυφθούν ελλείψεις, δεν λέτε για το ποιος τελικά πληρώνει και ποιος τελικά ωφελείται από τέτοια µέτρα: η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα ή
το µεγάλο κεφάλαιο, τα µονοπώλια;
Άρα, για καθετί που ακούν οι εργαζόµενοι, οι επαγγελµατίες,
οι επιστήµονες, οι φτωχοί αγρότες από την Κυβέρνηση, αλλά και
από άλλα κόµµατα, θα πρέπει πρώτα να αναρωτιούνται ποιος θα
πληρώσει, ποιος θα ωφεληθεί. Πλέον έχουν και το κριτήριο και
την πείρα µετά από δέκα χρόνια κρίσης για να δώσουν απάντηση.
Στο ερώτηµα τι θα γίνει, οι προτάσεις όλων σας αφορούν µόνο
τους επόµενους τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες. Όµως, η κρίση
που είναι προ των πυλών δεν έχει δυστυχώς ηµεροµηνία λήξης
τεσσάρων-πέντε µηνών. Όπως εκτιµούν τα ίδια τα διεθνή επιτελεία του συστήµατος -ο ΟΟΣΑ, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
άλλοι- το βάθος και η διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα θα είναι
πολύ µεγαλύτερα από τον κοινοτικό µέσο όρο, λόγω και της
διάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας. Αναφέρουµε τον τουρισµό, µεταφορές κ.λπ..
Τώρα, ο λαός µας, που πλήρωσε την κρίση της προηγούµενης
δεκαετίας, πρέπει να δει, µπορεί να δει πιο καθαρά τα αδιέξοδα
αυτού του συστήµατος, που δυστυχώς όλοι σας υπηρετείτε. Η
φθορά και η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τα διάφορα ιµπεριαλιστικά κέντρα, τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να µετατραπεί σε συνειδητή πάλη και
θέληση για οριστική αποδέσµευση από αυτούς τους οργανισµούς και συνολική απελευθέρωση από αυτό το σάπιο σύστηµα.
Αυτή είναι και η µοναδική επιλογή για να έχει ο ελληνικός λαός
την υγεία του, να έχει τα δικαιώµατά του, να έχει τη ζωή του και
την ευηµερία του.
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, αλλά
άλλοι εδώ µέσα µιλούν δέκα λεπτά το πρωί, πέντε λεπτά το µεσηµέρι και συνεχίζουν µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστώ.
Καλείται να µιλήσει στο Βήµα ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, ξεκινώντας -θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σηµερινή µας συζήτηση- να πω τι άκουσα πριν από λίγα λεπτά.
Άκουσα ότι εγώ έχω ένα δικό µου ξενοδοχείο, κύριε Υπουργέ,
κάπου στην Αθήνα και η πρόταση της Αριστεράς -της πραγµατικής Αριστεράς, του ΚΚΕ- είναι να µου το επιτάξετε. Σε εµένα, δηλαδή, που πλήρωσα και έκανα ένα ξενοδοχείο, να µου το
επιτάξετε και να µου φέρετε, λέει, τους πρόσφυγες -«λαθροµετανάστες» τους λέµε εµείς, δεν έχει καµµία σηµασία- και να τους
βάλετε µέσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ᾽ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Δεν άκουσα, όµως, για τους Έλληνες αστέγους κάτι. Γιατί να
µη βάλουµε πρώτα τους Έλληνες αστέγους και µετά να δω αν
µπορώ να βάλω και άλλους; Αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι ότι δεν µπορώ εγώ σε έναν άνθρωπο που επένδυσε χρήµατα µε το ζόρι να του βάλω µέσα κάποιους. Και πώς θα τους βγάλω µετά έξω; Θα βάλω τα ΜΑΤ για
να τους βγάλω έξω; Επαναλαµβάνω ότι οι άνθρωποι αυτοί περνούν δύσκολα -είναι δεδοµένο- στη Μαλακάσα, επάνω στις Σέρρες, σε όλες τις περιοχές. Να βάλω τα ΜΑΤ για να τους βγάλω
έξω; Αυτοί καλοπερνούν στο ξενοδοχείο.
Ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να λες πολλά, αλλά τα λεφτόδενδρα δεν υπάρχουν πλέον. Είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα για
έναν άνθρωπο, ιδιώτη, ο οποίος έχει επενδύσει λεφτά, έχει βάλει
χρήµα, να του λες «θα σου κάνω αυτό». Οι επιτάξεις γίνονται εν
καιρώ πολέµου. Αν τώρα νοµίζουν κάποιοι ότι έχουµε πόλεµο και
πρέπει να φιλοξενήσουµε πρώτα τους πρόσφυγες-λαθροµετανάστες και µετά τους Έλληνες αστέγους που πεινούν, είναι µια
τελείως διαφορετική προσέγγιση τουλάχιστον για µας.
Πάµε στην ουσία. Την ώρα, λοιπόν, που συζητούµε όλα αυτά
εµείς εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, για τον κορωνοϊό, κλεισµένοι στο σπίτι -και καλά κάνουµε- σήµερα οι Τούρκοι έστειλαν έξι πολεµικά σκάφη, φρεγάτες, κάτω από την Κρήτη.
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Έξι στον αριθµό πολεµικά σκάφη κάτω από την Κρήτη.
Καλή είναι η εικόνα των µέσων ενηµερώσεως να εστιάζουν
στον κορωνοϊό, γιατί βολεύει, γιατί η Κυβέρνηση κάνει τα αυτονόητα, εν πάση περιπτώσει, σε επίπεδο µέτρων -όχι οικονοµικών
µέτρων, αλλά γενικά- απαγόρευση κυκλοφορίας κ.λπ., αλλά ας
δούµε λίγο και τα επόµενα που σιγοβράζουν και που έρχονται.
Ας δούµε, λοιπόν, τι µπορεί να συµβεί µετά την ιστορία αυτή,
πέρα από τα οικονοµικά δεδοµένα. Έξι φρεγάτες κάτω από την
Κρήτη. Είναι δείγµα γραφής των όσων θέλουν και ετοιµάζουν και
οι ίδιοι δηµιουργούν.
Πάµε τώρα στην κουβέντα µας. Είµαστε η µοναδική χώρα στον
κόσµο, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λοβέρδο, που έχουµε τις µεταχρονολογηµένες επιταγές ως κεφάλαιο, ως -αν θέλετε- δηµιουργία αέρα κοπανιστού ως χρήµατος. Είµαστε η µοναδική, δεν
υπάρχει άλλη χώρα στον κόσµο. Το τσεκ το κόβεις και πας και
το πληρώνεις στο ταµείο. Και είµαστε πλέον η µοναδική χώρα
που έχουµε µεταχρονολογηµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ανακοινώνουν µέτρα, τα εφαρµόζουν και τα φέρνουν εδώ
µετά από δέκα-δεκαπέντε µέρες. Ανακοινώνουν µέτρα, τα δηµιουργούν, τα εφαρµόζουν και έρχονται µετά, µε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µας λένε «κορόιδα, µιλήστε τώρα,
αλλά τα εφαρµόζουµε εµείς».
Αυτό λέγεται δηµοκρατία ή, αν θέλετε, λέγεται πλουραλισµός
και κοινή συνισταµένη απόψεων; Μπορεί σε αυτό που νοµοθετείτε να έχουµε µια καλύτερη άποψη εµείς και να σας βοηθήσουµε κιόλας! Εσείς το εφαρµόζετε και έρχεστε εδώ για να σας
κάνουµε την κριτική µας.
Μα, η κριτική για να είναι εποικοδοµητική και επί τα βελτίω να
λειτουργήσει, πρέπει, κύριε Αντιπρόεδρε, να ακουστεί από την
Κυβέρνηση. Μα, δεν ακούν! Κάνουν αυτό που θέλουν! Αυτό, λοιπόν, είναι στρεβλό για την ίδια τη δηµοκρατία.
Επί του νοµοσχεδίου, εγώ θα το πω για ακόµα µια φορά: Δεν
κάνει κάτι σηµαντικό η Κυβέρνηση. Κάνει το αυτονόητο. Φαντάζοµαι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν θα έκανε το ίδιο
πράγµα: Απαγόρευση της κυκλοφορίας, όλοι κλειστείτε στα σπίτια σας, µην κουνιέστε και τελείωσε η ιστορία.
Αυτά είναι τα αυτονόητα που κάνει µια οποιαδήποτε Κυβέρνηση. Όµως, κάνετε µε δόσεις τα µέτρα, σταγόνα-σταγόνα. Είναι
κινεζικό µαρτύριο αυτό που συµβαίνει µε τη Νέα Δηµοκρατία και
στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής εκρηκτικής διαδικασίας. Δηλαδή, λέει ο Υπουργός το πρωί, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο καλός
µου φίλος: «Θα κάνουµε αυτό». Ξεχνάει κάτι, όµως, και την εποµένη λέει: «Θα κάνουµε και αυτό». Την µεθεπόµενη θα πει: «Θα
κάνουµε και το άλλο». Έτσι βγαίνει ο κ. Βρούτσης –τον βλέπω
στα κανάλια-, βγαίνει ο κ. Σταϊκούρας -που και που, βέβαια, γιατί
έχει άλλη δουλειά, συζητάει µε τους άλλους από πάνω, σιγά µην
βγάλει άκρη τώρα-, βγαίνουν όλοι οι Υπουργοί κάθε µέρα στα
κανάλια, στα παράθυρα, από το σπίτι τους, από το γραφείο τους,
από το κινητό τους και δηλώνουν. Δεν µπορούσαν να κάνουν όλα
τα µέτρα µαζί; Γιατί; Γιατί δουλεύουν επικοινωνιακά. Όλο αυτό
είναι µια επικοινωνιακή φούσκα. Το δουλεύουν µέσω τηλεοπτικών σταθµών –είναι δεδοµένο!- µέσω των τηλεοράσεων. Γιατί;
Γιατί θέλουν µε αυτόν τον αέρα να πάνε στις επόµενες εκλογές,
δηλαδή τον αέρα της µεγάλης νίκης, όµως πάνω σε θύµατα, γιατί
θα πουν: «Οι άλλοι έχουν περισσότερα».
Θα σας πω πόσα περισσότερα έχουν οι άλλοι γιατί η επιµεριστική καταγραφή θυµάτων µε εκνευρίζει. Μιλάµε µόνο για Ιταλία,
Ισπανία, Γαλλία και Αµερική. Υπάρχουν και άλλες χώρες που
έχουν πολύ πιο λίγα θύµατα από ό,τι έχει η χώρα µας. Σε λίγο θα
σας τα ανακοινώσω εδώ γιατί τα έψαξα και τα βρήκα από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Γιατί καλή είναι η εικόνα και τα
νούµερα, αλλά υπάρχει το µισογεµάτο ποτήρι και το µισοάδειο.
Στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου µειώνετε τον ΦΠΑ σε µάσκες,
αλλά όχι σε τρόφιµα και φάρµακα. Δηλαδή, η µάσκα, κύριε
Υπουργέ, πόσο κοστίζει; Ένα ευρώ, δυο ευρώ; Μειώνετε, λοιπόν,
τον ΦΠΑ σε µάσκα, αλλά όχι στα τρόφιµα που είναι βασικό είδος
καταναλώσεως. Αν πάτε στο σουπερµάρκετ -που πιστεύω ότι πηγαίνετε οι περισσότεροι από εσάς- θα δείτε ότι οι τιµές έχουν
ανέβει.
Πάντα όταν υπάρχει µια κρίση, οποιαδήποτε κρίση οι τιµές των
καταναλωτικών αγαθών λόγω της προσφοράς και της ζήτησης -
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καπιταλισµός- ανεβαίνουν. Όµως, εδώ έχουµε αισχροκέρδεια.
Έχουν ανέβει 30% επάνω τα βασικά είδη καταναλώσεως. Βγάλτε
τον Άδωνι και αντί να πηγαίνει στα κανάλια, να πάει στο σουπερµάρκετ και να βάλει χέρι σε όλους κανονικά. Αυτό σηµαίνει µέτρο
για να ευηµερήσει ο λαός, να βοηθηθεί ο λαός.
Σχετικά µε το άρθρο 5 και την αναστολή καταβολής οφειλών
προς ΔΟΥ. Γιατί δεν βάζετε τον ΦΠΑ; Κύριε Σταϊκούρα, γιατί δεν
βάζετε τον ΦΠΑ; Βάλτε και τον ΦΠΑ. Γιατί εάν θέλατε να κάνετε
δουλειά και να βοηθήσετε την επιχείρησή µου, αυτό θα έπρεπε
να µου κάνετε.
Εγώ δεν δουλεύω. Έχω κλείσει την εταιρεία µου. Δηλαδή, πληρώνω τους εργαζοµένους µου, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρήσεις µου, λειτουργώ κανονικά, όµως, τον ΦΠΑ πρέπει να τον
πληρώσω. Λειτουργώ κανονικά πληρώνοντας, όχι ότι λειτουργεί
η επιχείρηση, γιατί δεν υπάρχει τζίρος. Κοιτάξτε πραγµατικά την
πραγµατική οικονοµία.
Τα παρουσιάζετε ως καθολικά µέτρα. Μα, δεν είναι καθολικά.
Άλλα εξαγγείλατε και άλλα γράφετε. Λέτε για καθολικά µέτρα.
Αυτό είναι καθολικό µέτρο, µε επιµερισµούς και εξαιρέσεις; Δεν
είναι καθολικά τα µέτρα σας.
Σχετικά µε το άρθρο 7 και τη δίµηνη παράταση για επίδοµα
ανεργίας. Κάτι µου είπαν ότι ετοιµάζετε για τους µακροχρόνια
άνεργους. Ισχύει, κύριε Σταϊκούρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Προφανώς, ο κ. Βρούτσης….
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Για την ανεργία; Από ό,τι ξέρω τα λεφτά τα δίνετε εσείς.
Έτσι είναι, µπερδευτήκαµε. Τα λεφτά εσείς θα τα δώσετε. Ποιος
θα τα δώσει; Ο Βρούτσης; Ο Βρούτσης θα εισηγηθεί. Αν κάνετε
κάτι, είναι καλό.
Θα κάνετε κάτι για τους εποχιακά εργαζόµενους στον τουρισµό, για τους ανθρώπους στα πληρώµατα των σκαφών που δεν
θα βρουν δουλειά; Γιατί και αυτοί είναι µέσα. Θα µου πείτε ότι
όλος ο κόσµος είναι. Ε, δεν γίνεται. Οριζόντια µέτρα είπαµε, ρε
παιδιά! Ή θα πάρουµε οριζόντια µέτρα, ή δεν θα πάρουµε. Όχι
µόνο να δώσω 100 εκατοµµύρια στα διάφορα ΚΕΚ, κύριε Σταϊκούρα, για τους δικηγόρους. Δηλαδή, αυτός που έχει πτυχίο Νοµικής και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριε Βρούτση, θα
πάει σε ένα ιδιωτικό ΚΕΚ να τον εκπαιδεύσουν. Μιλάµε για τραγωδία. Διασύρεις έναν επιστήµονα να πάει σε ένα ιδιωτικό ΚΕΚ,
οποιοδήποτε για να τον εκπαιδεύσουν, να τον καταρτίσουν, γιατί
είναι ακατάρτιστος. Είναι γελοιότητα. Δηλαδή, βαπτίζουν το
κρέας ψάρι µόνο και µόνο για τα 600 ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία.
Αλλά τα 100 εκατοµµυριάκια θα τα πάρουν οι δικοί τους. Είναι
επτά, οκτώ, δέκα, δεν είναι παραπάνω. Οι διαφηµίσεις υπάρχουν
και αν µπείτε στα sites, θα δείτε: «Ελάτε σε εµάς. Εδώ το καλό
ΚΕΚ». Όλοι στο ΚΕΚ είναι, δηλαδή στα λεφτά, όχι στο ΚΕΚ. Τα
λέω πολύ απλά για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που µας
ακούν από το σπίτι τους.
Πάµε στο άρθρο 62 και στα 11 εκατοµµύρια ευρώ στα πανελλαδικά κανάλια. Δώστε πράµα για το λιβάνι. Το λιβάνι κοστίζει,
11 εκατοµµύρια ευρώ στα κανάλια. Αλλά δεν είναι µόνο αυτό,
γιατί είστε ειλικρινά -θα το πω ευθέως- πολιτικοί απατεώνες.
Τους χαρίζετε και τα λεφτά από το επιµίσθιο που έπρεπε να πληρώσουν επί έναν χρόνο, άλλα 23 εκατοµµύρια ευρώ στους καναλάρχες. Στα µικρά περιφερειακά καναλάκια, τα εκατόν δέκα
καναλάκια, που απασχολούν δυόµισι χιλιάδες κόσµο, γιατί δεν
κάνετε κάτι, κ. Σταϊκούρα; Είναι εκατόν δέκα περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθµοί, κύριε Βρούτση µου, που λειτουργούν σε όλη
την Ελλάδα. Εκεί υπάρχουν περίπου δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι. Εκεί ούτε ένα ευρώ έκπτωση! Τους έκαναν –λέει- 2%, δηλαδή
20 ευρώ τον µήνα. Στον µεν έναν χαρίζουµε ενοίκια, δίνουµε και
λεφτά, στα περιφερειακά κανάλια να πληρώνουν. Είναι άδικο και
το άδικο δεν το θέλει κανένας. Να είµαστε ισοϋψείς και ισοδίκαιοι. Όµως, η Κυβέρνηση λειτουργεί, να µην πω πώς.
Πάµε και στους ευεργέτες από τα «LIDL», τους Έλληνες εφοπλιστές, τη µεγάλη αγάπη της Νέας Δηµοκρατίας. Τι καψούρα
µε τους εφοπλιστές! Τρώνε, πίνουν µαζί, βγαίνουν στα γενέθλιά
τους, πηγαίνουν στις γιορτές τους. Έδωσαν 10 εκατοµµύρια
ευρώ εκατόν είκοσι εφοπλιστές. Σιγά, δεν θα πάνε στον Ρέµο στα
µπουζούκια µια βραδιά. Αυτό έκαναν!
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Εκατόν είκοσι εφοπλιστές, κύριε Λοβέρδο! Πού είναι ρε, ο
Ζάππας; Πού είναι όλοι αυτοί οι µεγάλοι εθνικοί ευεργέτες; Πού
είναι όλοι αυτοί; Είναι απίστευτο! Και βγαίνουν και τα «LIDL» και
δίνουν 100 χιλιάδες ευρώ, οι Γερµανοί. Μας χαρτζιλίκωσαν κιόλας. Πέταξαν και 100 χιλιάρικα πάνω στο τραπέζι για να βοηθήσουν. Ποια; Τα «LIDL» που ρήµαξαν την εγχώρια αγορά.
Και το λέω για να καταλάβετε ότι γενικά η Κυβέρνηση –θα το
πω µε πολύ απλά λόγια- δεν είναι η λύση του προβλήµατος της
χώρας. Το λέω για να το καταλάβει η Νέα Δηµοκρατία. Δεν είστε
η λύση. Γιατί; Γιατί είστε το πρόβληµα. Οι ίδιοι είστε πρόβληµα
όπως κυβερνάτε. Κυβερνάτε µε δοσολογίες και αυτό είναι τραγικό.
Τα έβαλε ο Πρωθυπουργός της χώρας µε τον Όρµπαν. Τον
βρίζει όλη µέρα. Στο ίδιο κόµµα ήταν, στο Λαϊκό Κόµµα, µαζί, αγκαλιά. Γιατί; Γιατί ο Όρµπαν –ακούστε τι έκανε!- πήρε τη Βουλή
του και ψήφισαν –τα δύο τρίτα, εάν δεν κάνω λάθος- να κάνει ό,τι
γουστάρει. Δεν θα γίνω εγώ συνήγορος του τουρκόφιλου αυτού,
αυταρχικού στα άκρα πραγµατικά, Όρµπαν. Ποτέ! Αλλά θα πω
το εξής: Το ίδιο κάναµε και εµείς εδώ πολλές φορές. Πολλές κυβερνήσεις -και οι προηγούµενοι και οι πιο προηγούµενοι- λειτουργούσαν µε προεδρικά διατάγµατα. Και αυτό τι είναι; Δεν
είναι καταστρατήγηση της δηµοκρατίας; Δεν είναι αλλοίωση του
δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος τα προεδρικά διατάγµατα; Κι
όµως, αυτό που κάνετε τώρα, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που τις ανακοινώνετε δεκαπέντε µέρες πριν, τις εφαρµόζετε δέκα µέρες και τις φέρνετε µετά από δεκαπέντε µέρες εδώ
µέσα δεν είναι αλλοίωση; Είναι. Θα µιλάµε επί πραγµατικών γεγονότων. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα.
Βέβαια, θα το πω ευθέως, γελούν και τα περιστέρια εδώ στο
Σύνταγµα µε αυτά που γίνονται, κύριε Υπουργέ. Μεταθέτετε πληρωµές στην εφορία, χρέη κ.λπ. τον Αύγουστο. Γιατί τον Αύγουστο; Πείτε µου! Θα σας πω εγώ: Γιατί θέλετε εκλογές τον
Αύγουστο για να πάτε µε τον αέρα τού ότι κάνετε τα πάντα. Θα
µας βάλετε εκλογές τον Ιούνιο, Ιούλιο, όποτε σας βολέψει, και
θα µεταφέρετε αργότερα τις πληρωµές. Μυρίζει εκλογές. Δεν
χρειάζεται να το λέτε. Μυρίζει, φαίνεται. Το ετοιµάζετε. Το λάθος
είναι ότι κυβερνάτε µε το µυαλό σας στις επόµενες εκλογές.
Κύριε Σταϊκούρα, επειδή είστε χρόνια Υπουργός, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να αλλάξετε λογική. Δεν θα κυβερνάτε έτσι.
Θα κυβερνάτε µε το µυαλό στις επόµενες εκλογές. Αν θέλετε να
προσφέρετε πραγµατικά, θα κυβερνήσετε µε το µυαλό στις επόµενες γενιές και όχι στις επόµενες εκλογές, εάν θα είστε αυτοδύναµοι ή µη. Ουδόλως ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό εάν θα
είστε αυτοδύναµοι. Τον ενδιαφέρει εάν θα υπάρχει η Ελλάδα,
εάν θα υπάρχει Έλληνας τα επόµενα έτη.
Τι ξεχάσατε, λοιπόν, στις προτάσεις που καταθέσαµε εµείς;
Δεν λέτε τίποτα για τους εργαζόµενους των σουπερµάρκετ. Τίποτα! Αυτοί δουλεύουν περισσότερο αυτήν τη στιγµή από ό,τι
δούλευαν πριν. Για τα φαρµακεία, για τις χοντρικές πωλήσεις,
για τις εταιρείες καθαρισµού, για τα ταξί, για τα ΚΤΕΛ, για τις
συγκοινωνίες, για τους συµβασιούχους του ΟΑΕΔ κανείς δεν µιλάει. Σε πεντέµισι χιλιάδες άτοµα δεν ανανεώθηκαν οι συµβάσεις, κύριε Βρούτση. Σήµερα το διάβασα και περιµένω
απαντήσεις από εσάς. Είναι απολυθέντες πριν την 1η Μαρτίου
2020.
Επίσης, εν αναµονή είναι οι συνταξιούχοι που δια νόµου δεν
µπορούν να εργαστούν και δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για επίδοµα. Ο συνταξιούχος δεν µπορεί να εργαστεί. Περιµένει να
πάρει µια σύνταξη, κύριε συνάδελφε, τρία, τέσσερα χρόνια. Το
είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε η Νέα Δηµοκρατία κατά το παρελθόν και
το ίδιο συµβαίνει και τώρα. Περιµένει να πάρει τη σύνταξή του,
1.000 ευρώ, 700 ευρώ, 600 ευρώ.
Όµως, του απαγορεύετε να δουλέψει κιόλας! Γιατί εν ώρα κρίσεως και πανδηµίας; Εδώ χρειάζεται ο νοµοθέτης να µην σκέφτεται τυπικά τον νόµο αλλά ουσιαστικά τον άνθρωπο. Αν ο
νόµος δεν σκέφτεται τον άνθρωπο δεν είναι νόµος. Είναι κάτι
άλλο.
Τι ξεχάσατε επίσης; Βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές. Το είπε ο κ. Λοβέρδος. Το είπε το ΠΑΣΟΚ. Το λέµε κι εµείς.
Δεν µπορεί ο νοσηλευτής του οποίου η ζωή κινδυνεύει να µην
έχει βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν γίνεται, κύριοι συνάδελφοι. Οι κα-
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θαρίστριες στο νοσοκοµείο που είναι µε τους εργολάβους -γιατί
πολλές καθαρίστριες δουλεύουν και εργολαβικά, κύριε Βρούτσηδεν δικαιούνται να πάρουν τα βαρέα και ανθυγιεινά; Κινδυνεύουν
ανά πάσα ώρα και στιγµή όταν καθαρίζουν τουαλέτες που πηγαίνουν κάποιοι που έχουν τον κορωνοϊό. Για τα πληρώµατα σκαφών αναψυχής που είπα στον κ. Σταϊκούρα;
Πάµε στα υπόλοιπα και στα µέτρα στήριξης που τα έχω εδώ.
Δεν θα πω τα ποσοστά επί του ΑΕΠ που έδωσαν οι χώρες, δηλαδή η Ελλάδα 3,5% του ΑΕΠ, η Ιταλία 22%, η Γαλλία 23%. Δεν
θα τα πω αυτά. Δεν χρειάζεται καν. Θα πω, όµως, κάτι άλλο. Τι
µε ενόχλησε εµένα, κύριε Υπουργέ, στην Κυβέρνησή σας και σε
όλες τις κυβερνήσεις. Ο Πάγκαλος είχε πει διάφορα και ανόητα
πράγµατα βέβαια. Είχε πει, όµως, ότι η Γερµανία είναι ένα γίγαντας µε µυαλό µωρού παιδιού και είναι το µόνο σωστό που είχε
πει τότε. Είχε πει και πολλά άλλα. Όµως, δεν υπάρχει µετά τον
Πάγκαλο µια κυβέρνηση να υψώσει ανάστηµα απέναντι στη Γερµανία, ρε παιδί µου, µια κυβέρνηση που να ορθώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας ανάστηµα πραγµατικό και να πει «ως εδώ,
φτάνει πια η ναζιστική σας αντίληψη». Είναι ναζιστική η αντίληψή
τους. Είναι αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Είναι ο προστάτης της
Ευρώπης µε την κακή έννοια -για να µην πω την άλλη έννοια- και
κάνει ό,τι θέλει, βάζει όποιους θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
βάζει τους επιτρόπους, βάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όποιον
θέλει, όπου θέλει και αυτό λέγεται Ευρώπη.
Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Και δεν είναι δική µου φιλοσοφική προσέγγιση, αλλά είναι η πραγµατιστική αντίληψη οποιουδήποτε ευρωπαίου πολίτη, Ιταλού, Γάλλου, Ισπανού, Έλληνα. Δεν θέλουν
αυτή τη Γερµανία, δεν θέλουν αυτή την Ευρώπη. Να την αλλάξουµε γιατί θα καταρρεύσει.
Είπε το εξής αµίµητο η κ. Μέρκελ την ώρα που έχουµε χιλιάδες
νεκρούς στη νότια Ευρώπη. Η κ. Μέρκελ έψαχνε τα πλεονάσµατα
στους αριθµούς και τώρα έχουµε πλεονάσµατα στους νεκρούς.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Είπε το εξής: «Όσο ζω ευρωοµόλογα δεν θα υπάρξουν». Εγώ θα το πω αλλιώς. Αφού δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές, θύµατα και νεκρούς καλύτερα να µη ζει
αυτή η λογική της κ. Μέρκελ. Να µην υπάρχει πολιτικά η λογική
της. Δεν µπορεί να λέει αυτό το πράγµα την ώρα που κηδεύονται
άνθρωποι χωρίς να τους κάνουµε κανονική ταφή. Να τους δει ο
µπαµπάς τους, η µαµά τους απαγορεύεται γιατί είχαν κορωνοϊό.
Ναζιστική η θεώρηση της Μέρκελ! Δεν την ενδιαφέρουν οι νεκροί,
δεν τη νοιάζουν. Θέλει να τα πάρει όλα όπως τα πήρε ο Χίτλερ.
Η Νέα Δηµοκρατία λοιπόν, δεν τολµάει να πει το παραµικρό.
Κι αυτό είναι που µε ενοχλεί. Έχουµε γίνει οι τσάτσοι της Γερµανίας εδώ και δεκαετίες. Ο λόγος; Δεν ξέρω. Ψάξτε το λίγο ανάµεσά σας, γιατί πρώτα µερικοί συµπεριφέρονται ως
γερµανόφιλοι και µετά ως ελληνόφιλοι εδώ µέσα. Ας το ξεκαθαρίσουµε επιτέλους. Ορθώστε ανάστηµα. Πείτε κι ένα «όχι». Με
τα «όχι» η Ελλάδα µεγαλούργησε. Με τα «όχι» η Ελλάδα φτιάχτηκε. Εκεί γίναµε γνωστοί και διάσηµοι. Όχι του Λεωνίδα, ούτε
του 1940, αλλά τα «όχι» για να πάρεις κάτι. Όταν σε έχουν δεδοµένο οι Γερµανοί είναι βεβαιωµένο ότι δεν θα πάρεις τίποτα. Είναι
πολύ απλά τα πράγµατα.
Εγώ γεννήθηκα στη Γερµανία, µετανάστης ήµουν. Ο πατέρας
µου σε ανθρακωρυχεία δούλευε. Ξέρω τη νοοτροπία των Γερµανών. Η γερµανική νοοτροπία είναι η εξής: Όσο είσαι στα τέσσερα
θα σου πατάω τον λαιµό για να µη σηκωθείς ποτέ. Αυτή είναι η
γερµανική νοοτροπία. Την ξέρω, τη γνωρίζω. Μας έχουν για υπολείµµατα, υπόλοιπα ανθρώπων -καταλάβετέ το!- ένα τίποτα! Κανένας δεν µιλάει για τη γερµανική θηριωδία απέναντι στην
Ευρώπη σήµερα.
Δεν θα πω για τα χρέη της Γερµανίας του 1953. Δεν θα κάνω
ιστορική αναδροµή, να τους πω τι τους χαρίσαµε εµείς, τι τους
χάρισαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι δεν ζήτησαν ποτέ αποζηµιώσεις και επανορθώσεις, ότι έκλεψαν ελληνικές αρχαιότητες
και δεν µας τις έδωσαν ποτέ πίσω, ότι µας καταλήστεψαν, µας
δολοφόνησαν, βίασαν γυναίκες, έκαψαν χωριά και ποτέ δεν µας
αποζηµίωσαν. Δεν θα τα πω όλα αυτά. Θα πω κάτι πολύ απλό,
όµως. Αυτή η Γερµανία, η Γερµανία η ναζιστική και η αντίληψή
της πρέπει να εκλείψει. Πραγµατικά πρέπει να εκλείψει η νοοτροπία της. Δεν µιλάω για τον λαό, δεν µιλάω για τους πολίτες
της, αλλά για τη νοοτροπία της.
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Για αυτό έφτασε σε σηµείο ο Πρόεδρος της Σερβίας να πει το
εξής: «Ευρωπαϊκό παραµύθι η αλληλεγγύη. Ντροπή στη Γερµανία για όσα έχει κάνει στην Ευρώπη». Το είπε ο Σέρβος. Ας το πει
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τολµάει να το πει; Χωρίς ευρωοµόλογο δεν θα µπορέσουµε να δουλέψουµε, καταλάβετέ το. Δεν
γίνεται. Γιατί; Έχουµε πτωχεύσει. Δεν βγήκαµε από κανένα µνηµόνιο. Μην κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Γιατί; Γιατί ποτέ καµµία κυβέρνηση δεν σκέφτηκε το πολύ απλό. Μια χώρα, µια κοινωνία,
µια κοινότητα, µια οικογένεια που δεν παράγει πλούτο, δηλαδή
δεν έχει έσοδα, είναι καταδικασµένη να χρεοκοπήσει οριστικά.
Πρέπει να κάτσουµε σοβαρά να συζητήσουµε. Το είπα στον
Πρωθυπουργό δέκα φορές, ρε παιδιά! Του είπε «κύριε Πρωθυπουργέ, κάντε µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων από όλα τα κόµµατα για τον πρωτογενή τοµέα, την αγροτική ανάπτυξη αλλά και
για την κτηνοτροφία». Από εκεί µπορούµε να ξεκινήσουµε. Όµως,
τίποτα, πέρα βρέχει. Δεν του µιλώ για την φαρµακευτική βοτανολογία που είναι πολύ σηµαντικότερη για µένα. Του λέω για τα
αυτονόητα, αλλά τίποτα.
Δέχτηκαν την αποδοχή των οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόκοι, κύριε Σταϊκούρα, έτσι δεν είναι; Θα
παίρνουµε από εκεί δάνειο, έστω και χαµηλότοκο, όπως λέτε
εσείς. Είστε ικανοποιηµένοι µε το ολίγον έγκυος ή µε το ολίγον
βιασµένος. Είτε πάρεις από εκεί µε τόκο είτε δεν πάρεις, είναι
τόκος και τέλος! Άρα, πρέπει να καταργηθεί το πρόγραµµα
«ΗΡΑΚΛΗΣ».
Θα καταργήσετε, κύριε Σταϊκούρα, το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ»; Γιατί αφού παίρνετε λεφτά για τις τράπεζες, όπως λέτε,
αντλείτε από τις τράπεζες τις ελληνικές και πρέπει να το καταργήσετε αυτό. Να σταµατήσετε τους πλειστηριασµούς, αφού τα
παίρνετε τα λεφτά. Είναι λεφτά που τα δίνετε στους τραπεζίτες.
Πάλι οι τραπεζίτες, οι οποίοι δεν δίνουν δάνειο στις επιχειρήσεις,
δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ, κύριε Σταϊκούρα;
Σας είπα πριν µια εβδοµάδα να δείτε το ΕΣΠΑ, κύριε Σταϊκούρα. Μην παίρνετε το ΕΣΠΑ και το χρησιµοποιείτε όπως σας
βολεύει, στα 600 ευρώ, από εδώ και από εκεί. Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Λέει ο απίθανος ο κ. Γεωργιάδης ότι «ήταν κάτι ξεχασµένα λεφτά και τα βρήκαµε στο ΕΣΠΑ». Ο Χριστός και Παναγία!
Ξεχασµένα λεφτά; Ξεχασµένα λεφτά σε ΕΣΠΑ;
Είναι φίλος µου, κύριε Λοβέρδο. Τον ξέρω από µικρό παιδί,
από δεκαοκτώ χρονών. Γνωριζόµαστε από µικρά παιδιά. Λέγεται
από Υπουργό αυτό; Ξεχασµένα λεφτά; Τι είναι; Οι λίρες του παππού του ήταν και τις ξέχασε; Λεφτά του ελληνικού λαού. Και πού
τα δίνουν; Πάρτε εδώ ψιχία. Δεν γίνεται έτσι. Να δώσουµε στις
δηµόσιες επενδύσεις για να δώσουµε ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουγα στον προϋπολογισµό που µας λέγατε ότι ανάπτυξη είναι οι δηµόσιες επενδύσεις. Είναι ένα µέρος.
Εποµένως, πού τα δίνετε; Τα πετάτε; Έτσι θα κάνουµε δουλειά;
Επίσης, είστε υποχρεωµένος να καταθέσετε νέο προϋπολογισµό. Είστε υποχρεωµένος εκ των πραγµάτων να καταθέσετε νέο
επικαιροποιηµένο προϋπολογισµό, αφού ο προϋπολογισµός που
καταθέσατε τον Δεκέµβριο δεν ισχύει πλέον. Ούτε αυτό κάνετε.
Πάµε και στο άλλο που απεχθάνεστε πολύ. Έχετε µια απέχθεια
εσείς της Νέας Δηµοκρατίας προς την Ορθοδοξία την οποία δεν
αντιλαµβάνοµαι εγώ. Απαγορεύσατε τα µεγάφωνα στις εκκλησίες. Δεν το καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνω εγώ, ο κορωνοϊός
διασπείρεται δια των µεγαφώνων και για αυτό και απαγορεύονται
τα µεγάφωνα. Αυτό µας λέτε τώρα; Έτσι θα διασπαρεί; Για αυτό
και η απαγόρευση των µεγαφώνων; Σας φταίει, δηλαδή, να
ακούµε τη Θεία Λειτουργία έστω εξ ακοής, έστω εξ αποστάσεως;
Όχι µέσα στην Εκκλησία -προς Θεού!- κλεισµένες οι πόρτες! Ο
παππάς και ο ψάλτης τη δουλειά τους και να πουν ό,τι πουν, αλλά
να ακούσουµε. Θέλουµε να ακούσουµε το «Χριστός Ανέστη».
Όλοι το Μεγάλο Σάββατο στο µπαλκόνι µας να βγούµε έξω και
αντί να χειροκροτούµε να προσευχηθούµε όλοι µαζί. Γιατί όχι;
Απαγορεύεται κι αυτό; Να ακούµε από τα µεγάφωνα την Εκκλησία µας και το «Χριστός Ανέστη»; Ναι, µένουµε σπίτι. Μένουµε
όλοι σπίτι. Θα µείνουµε µέσα το Σάββατο το βράδυ και δεν θα
πάµε στην Ανάσταση. Όµως, ας ακούµε τα µεγάφωνα. Μένουµε
σπίτι. Μένουµε όµως, κύριε Υπουργέ, Έλληνες. Μένουµε ενωµένοι; Μένουµε ενωµένοι. Μένουµε όµως και πιστοί ορθόδοξοι, κάτι
που ξεχάσατε εσείς.
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Ο καθένας έχει το δικαίωµα να πιστεύει όπου θέλει. Θα το πω
ευθέως. Όµως, δεν µπορώ να βλέπω χθες στην Κοµοτηνή το
τζαµί να λειτουργεί, κύριε Αντιπρόεδρε –κι έχω να σας το προσκοµίσω, αν θέλετε- δεν µπορώ να βλέπω να λειτουργούν στη
Θράκη τα τζαµιά παράνοµα µε τα µεγάφωνα έξω και να απαγορεύουν στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να έχει µεγάφωνα.
Αυτό δεν είναι µόνο παράνοµο, είναι και άδικο.
Δεν µπορώ να βλέπω παράνοµα τζαµιά στην Αθήνα να λειτουργούν, να βλέπω λαθροµετανάστες εδώ κι εκεί και ο Έλληνας να
πληρώνει πρόστιµο, κύριοι, 150 και 300 ευρώ. Μπορεί κάποιοι να
ενοχλούνται, αλλά εµένα µ’ ενοχλεί ότι δεν υπάρχει ισονοµία,
ισοπολιτεία. Υπάρχει µια ρατσιστική αντίληψη απέναντι στον Έλληνα. Αυτό εµένα µε ενοχλεί. Όλοι έχουµε ίδια δικαιώµατα και
ίδιες υποχρεώσεις.
Δεν θα πω για αυτά που έκαναν οι φεµινίστριες στα Εξάρχεια.
Θα πω, όµως, κύριε Υπουργέ, να βάλετε σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης το Άγιον Όρος. Έγινε µια τεράστια θεοµηνία. Αποκόπηκαν δρόµοι, κελιά καταστράφηκαν. Έχετε κάνει κάτι, κύριε Σταϊκούρα; Έχετε βάλει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Άγιον
Όρος; Θα µου πείτε ότι δεν βάλατε τον Νοµό Καστοριάς σε έκτακτη ανάγκη. Εδώ δεν βάλατε τον Νοµό Λέσβου σε έκτακτη ανάγκη.
Βάλτε το Περιβόλι της Παναγιάς µας! Βάλτε το ως έκτακτη
ανάγκη!
Ως προς το Ραµαζάνι, θέλω να πω ότι διαρκεί από 24 Απριλίου
ως 24 Μαΐου. Εκεί µαζεύονται οι µουσουλµάνοι. Να σας δω
όλους εσάς που είστε εναντίον των µαζώξεων των πιστών, τι θα
κάνετε εκεί. Κι εγώ συµφωνώ µαζί σας ότι δεν πρέπει να πάµε
µέσα σε εκκλησίες για να µην µεταδώσουµε τον κορωνοϊό, αλλά
εκεί να δω τι θα κάνετε. Εκεί να δω τι θα κάνει η Νέα Δηµοκρατία.
Θα τους συλλάβει όλους αυτούς ή θα φοβηθεί να πάει να τους
συλλάβει; Εδώ να σας δω. Κοντά είναι. Δεν είναι πολύ µακριά.
Κλείνοντας θα πω µερικές από τις προτάσεις µας. Δεν θα πω για
το ΦΠΑ. Δεν θα πω για όλα αυτά. Θα πω ότι µετά τον κορωνοϊό
έρχονται τα δύσκολα.
Κύριε Υπουργέ, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μην την
κρύβετε, κύριε Σταϊκούρα. Μετά τον κορωνοϊό θα έχουµε τα δύσκολα γιατί τώρα δεν εισπράττετε τίποτα. Μετά θα έρθουν όλα
µαζί και θα κάτσουν πάνω στο κεφάλι της όποιας Κυβέρνησης
και για αυτό θέλετε να φύγετε δια των εκλογών. Νικητές του κορωνοϊού, όµως, ηττηµένοι θα είστε τα επόµενα χρόνια µε αυτά
που δεν κάνετε. Δεν κάνετε σωστά συγκεκριµένα πράγµατα. Οι
προτάσεις µας είναι συγκεκριµένες.
Θα ήθελα να πω το εξής: Μας απαγορεύουν την κυκλοφορία,
κύριε Βρούτση. Σας απαγορεύουν να πάρετε το αυτοκίνητό σας
και να πάτε οπουδήποτε ως πολίτης. Γιατί δεν µειώνουν τα τέλη
κυκλοφορίας; Γιατί δεν πιέζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να
µειωθεί το αντίτιµο, όσο διαρκεί η κρίση, αφού δεν κυκλοφορούµε έξω. Κάντε το, κύριε Υπουργέ! Όµως ούτε αυτό το κάνετε.
Πρέπει και το κράτος να λάβει και τη δική του υποχρέωση. Αφού
µου απαγορεύεις εσύ να πάρω το αυτοκίνητό µου και να πάω
στο χωριό µου για Πάσχα ή να πάω βόλτα το Σαββατοκύριακο,
πλήρωσέ µου εσύ τα τέλη κυκλοφορίας, πλήρωσέ µου τα ασφάλιστρά µου που µου έχεις ακινητοποιηµένο κάτω από το σπίτι το
αυτοκίνητό µου. Ούτε αυτό κάνουν.
Γιατί δεν κάνουν εδώ µια νοµοθετική παρέµβαση να την ψηφίσουµε κι εµείς; Λογικό δεν είναι; Λέω για µια παρέµβαση αντίστοιχη για τα ασφάλιστρα, να µειωθούν για δυο-τρεις µήνες, για
όσο διαρκεί ο κορωνοϊός.
Επίσης, να ενταχθούν στο επίδοµα των 800 ευρώ, κύριε Σταϊκούρα, οι ΚΑΔ γεωπόνοι. Οι γεωπόνοι είναι αφηµένοι. Οι ξεναγοί
αφηµένοι. Τους κτηνοτρόφους πάλι τους ξεχάσατε! Τους ξεχάσατε αυτούς τους ανθρώπους! Αυτοί που παράγουν πλούτο πάλι
είναι ξεχασµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο φίλος µου, ο Μάκης Βορίδης λέει «150 εκατοµµύρια ευρώ
για τους αγρότες», όταν δίνουν 100 εκατοµµύρια ευρώ σε επτά
φίλους τους για τα ΚΕΚ. Δίνουν 150 εκατοµµύρια στην παραγωγική µηχανή της Ελλάδος, που σηµαίνει ανάπτυξη και παραγωγή
πλούτου στους αγρότες, και δίνουν στα ΚΕΚ 100 εκατοµµύρια.
Δεν θα πω για τους νταβατζήδες στα µέσα, το προσπέρασα
αυτό. Συνεχίζετε την ίδια λογική.
Επίσης, εφιστώ την προσοχή σε δοµές προσφύγων-λαθροµε-
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ταναστών, ψυχιατρικές πτέρυγες, νοσοκοµεία, φυλακές, στα
στρατόπεδα και τα γηροκοµεία. Θέλει µεγάλη προσοχή, κύριοι
Υπουργοί, αυτό που σας είπα. Προσέξτε λίγο παραπάνω αυτά τα
σηµεία. Είναι πολύ σηµαντικά τα σηµεία για να τα αφήσετε έτσι.
Ήδη σήµερα το πρωί είχαµε ένα κρούσµα στις φυλακές Θήβας
και είχαµε εξέγερση πριν από λίγο. Είχαµε στη Θήβα εξέγερση
κρατουµένων, γιατί είχαν τον ιό του κορωνοϊού και είχαν µια
νεκρή. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ίδιοι οι κρατούµενοι.
Ειδική αποζηµίωση εργαζόµενων στις αεροµεταφορές. Σας ζητάνε οι εταιρείες από 10 εκατοµµύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
Φαντάζοµαι, ότι θα τα δώσετε εκεί. Στους εργαζόµενους; Τίποτα.
Αυτοί είστε, έτσι λειτουργείτε. Για να µην ανακοινώνω τα µέτρα,
καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά για να ξέρουν, φίλες και φίλοι
και οι όποιοι µας βλέπουν σήµερα, ότι η Ελληνική Λύση δεν λέει
λόγια, αλλά καταθέτει προτάσεις. Αυτή είναι η διαφορά µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, για τους στρατιωτικούς µας και για τους αστυνοµικούς µας καθηµερινή απολύµανση των χώρων στρατοπέδων.
Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Προσωρινή διακοπή µετακινήσεων άσκοπων του προσωπικού του στρατού µας. Ειδικές στολές σε όσους µεταφέρουν τα κρούσµατα από τον στρατό και την
αστυνοµία. Δεν γίνεται τίποτα, τίποτα πραγµατικά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µερικές αποκαλύψεις. Μας έχει
«πρήξει» όλο το σύστηµα των µέσων µαζικής ενηµερώσεως για
τους λίγους νεκρούς που έχουµε. Για µένα ένας νεκρός, είναι νεκρός. Δεν υπάρχει αριθµός νεκρών. Η Τσεχία µε δέκα εκατοµµύρια πληθυσµό έχει ογδόντα οκτώ νεκρούς. Η Ρουµανία έχει
είκοσι ένα εκατοµµύρια πληθυσµό και µέχρι χθες διακόσιους
τρεις θανάτους. Η Ουκρανία έχει σαράντα έξι εκατοµµύρια πληθυσµό και σαράντα πέντε θανάτους. Η Πολωνία έχει τριάντα
οκτώ εκατοµµύρια πληθυσµό και εκατόν είκοσι εννέα θάνατους.
Επειδή, λοιπόν, µας έχετε «πρήξει» στα µέσα ενηµερώσεως µε
την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αµερική, θα σας πω το
εξής και κλείνω εδώ: Το πρόβληµα στην Ιταλία γεννήθηκε από το
Μπέργκαµο. Στο Μπέργκαµο έγινε ένας αγώνας µεταξύ Αταλάντα και Βαλένθια. Αυτή η µάζωξη όλων των ανθρώπων διέσπειρε τον κορωνοϊό και όταν έφυγαν οι επτά χιλιάδες οπαδοί
της Βαλένθια στην Ισπανία -γιατί από εκεί ξεκίνησε το πρόβληµα
στην Ισπανία- µετέφεραν τον κορωνοϊό. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
Άρα, σταµατήστε να κοµπορρηµονείτε και να λέτε ότι «κάναµε
τα πάντα και έχουµε λίγους νεκρούς», γιατί τα αποτελέσµατα δεν
είναι µισογεµάτο ποτήρι, είναι και µισοάδειο. Δεν είναι έτσι. Κάνετε τα αυτονόητα, δεν κάνετε κάτι διαφορετικό από ό,τι θα
έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο µέτρων –φαντάζοµαιγιατί κάνατε κάτι αναλογικά, δεν κάνατε κάτι τεράστιο.
Κανείς από εσάς -και κλείνω εδώ-, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ένα διάβηµα, εσείς που επί εικοσαετίες λέγατε «η Βόρειος
Ήπειρος, η αδερφούλα µας, κουκλίτσα αληθινή-δεν ξέρω πως
τη λέγατε εσείς- την λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ». Έτσι
λέγατε στη Νέα Δηµοκρατία και τα ξεχάσατε αυτά, φαίνεται γίνατε πιο κεντρώοι. Δεν κάνατε ούτε ένα διάβηµα για αυτά που
έγιναν στο Αθάλι, εκεί που ύψωσαν το σταυρό οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες. Αντικαθιστούν µε εντολή του ναρκέµπορου
Ράµα, δηµεύουν σπίτια Ελλήνων για να µεταφέρουν τριάντα χιλιάδες λαθροµετανάστες εποίκους στην περιοχή της Βορείου
Ηπείρου. Ούτε ένα διάβηµα ούτε µία διαµαρτυρία.
Ακόµα ακούω στα αυτιά µου τη δήλωση του Πρωθυπουργού
ότι η Αλβανία και τα Σκόπια δεν θα µπουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ, διότι θα θέσει βέτο, διότι αυτά που κάνουν δεν είναι σωστά. Τα είδα τα χαΐρια σας και δυστυχώς -θα
το ξαναπώ και το λέω τώρα-, όχι µόνο θα τους καθυστερούν τους
λαθροµετανάστες, αλλά ο Μηταράκης έκανε πάλι κωλοτούµπα.
Σε αυτούς που µπήκαν από τον Έβρο – τους λέγατε εισβολείς,
λαθροµετανάστες, όσους έµπαιναν από τον Έβρο, λέγατε ότι γίνεται υβριδικός πόλεµος- τους δίνετε τώρα το δικαίωµα να έχουν
άσυλο. Χίλιοι τριακόσιοι και άλλοι χίλιοι διακόσιοι που µπήκαν
από τον Έβρο παράνοµα, τους λέγατε εσείς παράνοµους, λέ-
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γατε για υβριδικό πόλεµο και σήµερα τους δίνετε άσυλο.
Μπορείτε να δίνετε άσυλο σε όποιον θέλετε, ιθαγένεια µπορείτε να δίνετε όπου θέλετε εσείς, άσυλο όµως από την Ελληνική
Λύση σε αυτά τα εθνικά εγκλήµατα, είτε οικονοµικά είτε εθνικά,
δεν θα έχετε ποτέ. Για αυτό βάζετε και τα µέσα ενηµερώσεως να
βοµβαρδίζουν συνεχώς εναντίον µας και κυριότερα να σιωπούν
για όσα λέµε. Όλοι µας έχουν φιµωµένους. Αν δείτε δελτία ειδήσεων, κύριε Βρούτση, δεν υπάρχει πουθενά η Ελληνική Λύση.
Πουθενά! Μας έχουν φιµώσει τα χρήµατα που έδωσαν οι κύριοι.
Αλλά να σας πω κάτι; Για τριάντα αργύρια πρόδωσαν τον Χριστό. Άλλο, όµως, αργύρια και άλλο αγυρτεία. Αυτό είναι αγυρτεία και πολιτική και δηµοσιογραφική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Βελόπουλο.
Κύριε Βούτση, θα µιλήσει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρας, καθώς ζητήσατε να σας ενηµερώσει. Μετά θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για να κάνουν τις
ερωτήσεις τους. Βέβαια, να σας ενηµερώσω ότι ζήτησε να µιλήσει ο κ. Βαρουφάκης, αλλά θα τον ρωτήσω όταν θα τον δω στην
Αίθουσα αν θέλει πριν ή µετά τους Κοινοβουλευτικούς τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι µια ενιαία συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βούτση, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είχα ζητήσει να µιλήσω αµέσως µετά
τους εισηγητές, διότι, πράγµατι, όπως λέει ο κ. Λοβέρδος θα
επακολουθήσει µια συζήτηση κατ’ οικονοµία µε βάση και την ενηµέρωση που θα κάνει ο κ. Σταϊκούρας για τα ιδιαίτερα θέµατα
του Eurogroup. Εγώ δεν ήθελα να µιλήσω ιδιαίτερα για αυτά τα
θέµατα. Εκ των πραγµάτων θα µιλήσω µετά τον κ. Σταϊκούρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είναι καλύτερο να
τον ακούσετε πρώτα; Φαντάζοµαι θα θέλετε να τον ακούσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όχι, εφόσον θέλει να κάνει χρήση του
δικαιώµατος ο κ. Σταϊκούρας, θα το κάνει τώρα. Δεν υπάρχει
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς όλες οι πτέρυγες της Βουλής ζήτησαν µια ενηµέρωση
από τον Υπουργό Οικονοµικών γενικότερα για τις ευρωπαϊκές
εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού και στο πεδίο της οικονοµίας. Οφείλω στο πλαίσιο του περιορισµένου χρόνου που
έχω σήµερα, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει µια συνεδρίαση σήµερα
το απόγευµα και υπάρχουν διµερείς επικοινωνίες και επαφές
πριν από αυτό, να σας ενηµερώσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε παγκόσµιο επίπεδο η πανδηµία του κορωνοϊού θέτει υπό δοκιµασία το ανεκτίµητο αγαθό
της υγείας, τα συστήµατα, πρωτίστως τα δηµόσια, που το υπηρετούν, αλλά και τις αντοχές κοινωνιών και οικονοµιών. Καµµία
χώρα δεν είναι αρκετά ισχυρή και έτοιµη ώστε να ανταπεξέλθει
µόνη της στις τεράστιες επιβαρύνσεις που γεννά η πανδηµία. Συνεπώς θα επαναλάβω και σε αυτή την Αίθουσα ότι απολύτως
ασφαλή και µόνιµα καταφύγια δεν υπάρχουν ούτε για τα βουβάλια ούτε για τους βατράχους. Ο εχθρός είναι κοινός, εποµένως
απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις, λύσεις ουσιαστικές, λύσεις τολµηρές, λύσεις ανάλογες µε την σοβαρότητα της κατάστασης, απαλλαγµένες από όρους, περιορισµούς και
αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Είναι γεγονός ότι σε αυτή την κρίση οι Υπουργοί Οικονοµικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαϊκοί θεσµοί έλαβαν σηµαντικές και γρήγορες αποφάσεις, ενεργοποιώντας µέτρα τόσο
στο δηµοσιονοµικό πεδίο όσο και σε αυτό της ενίσχυσης της
ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και οι περιορισµοί που είχαν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
στην Ελλάδα ήρθησαν ώστε οι κυβερνήσεις, µεταξύ των οποίων
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και της Ελλάδος να έχουν την αναγκαία ευελιξία για τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας και των επιπτώσεών της. Το
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και των δηµοσίων συµβάσεων
έγινε πιο ελαστικό. Ήδη τρεις συγκεκριµένες ελληνικές προτάσεις έχουν εγκριθεί από την DGCom. Περαιτέρω παρασχέθηκε
ευελιξία στην χρήση και µεταφορά πόρων εντός και από τα διαρθρωτικά και περιφερειακά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
ενεργοποιήθηκε το εργαλείο ενίσχυσης της έκτακτης ανάγκης
για τα συστήµατα υγείας. Αυτό έκαναν οι Υπουργοί Οικονοµικών
και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι σήµερα, για να αντιµετωπίσουν κυρίως δηµοσιονοµικά το πρόβληµα.
Αντίστοιχα στο κοµµάτι της ρευστότητας έπραξε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο νοµισµατικό πεδίο. Διεύρυνε την
επιλεξιµότητα εταιρικών χρεογράφων στο υφιστάµενο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης και προχώρησε σε νέο στοχευµένο πρόγραµµα στο οποίο για πρώτη φορά από το 2015 τα
οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου είναι αποδεκτοί τίτλοι.
Επίσης, µόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανέφερε την παρέκκλιση, το waiver, που επηρεάζει την καταλληλότητα των οµολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική
Δηµοκρατία και τα οποία χρησιµοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις
πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του ευρωσυστήµατος. Υπενθυµίζεται ότι από το 2018 τα ελληνικά οµόλογα δεν γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες
απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθµισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Αυτές οι συγκεκριµένες δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διευρύνουν σηµαντικά τις πηγές χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύουν την
ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγµατική οικονοµία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπλέον, αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στην εµπορευσιµότητα και στις αποτιµήσεις των οµολόγων
του ελληνικού δηµοσίου.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι τα προαναφερθέντα, αν και ιδιαίτερα χρήσιµα, δεν αρκούν για µια δοκιµασία µε τα χαρακτηριστικά της σηµερινής. Είναι απαραίτητο
σε µια λογική πραγµατικής αλληλεγγύης να ριχτούν στη µάχη και
άλλα ισχυρά όπλα. Και αυτή είναι η θέση της χώρας που διατύπωσα και στο προχθεσινό Eurogroup, θέση την οποία θα επαναλάβω και σήµερα:
Η επενδυτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
στήριξη των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας µε τη διάθεση πόρων από τα
διαρθρωτικά ταµεία, καθώς και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ένα πανευρωπαϊκό ταµείο εγγυήσεων, το
οποίο µοχλευµένο θα ανέλθει στα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα
µπορούσε να κινητοποιήσει πρόσθετη χρηµατοδότηση για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και όλα αυτά κινούνται ως επιπλέον πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση και έχουν, για να
σας προϊδεάσω, ουσιαστικά συµφωνηθεί.
Το ίδιο ισχύει -µε παρατηρήσεις, βεβαίως, από ορισµένα
κράτη-µέλη- για τη σύσταση και υλοποίηση ενός προσωρινού ταµείου για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, το πρόγραµµα
«SURE».
Ως προς τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης
για αξιοποίηση των πιστοληπτικών γραµµών για όλα ανεξαιρέτως
τα κράτη-µέλη δεν έχει υπάρξει ακόµα οριστική συµφωνία. Θέση
της χώρας είναι να υπάρξει ευελιξία και προϋποθέσεις που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας συγκυρίας στηριζόµενες αποκλειστικά και σχετιζόµενες αποκλειστικά µε το εξωγενές και συµµετρικό σοκ στην οικονοµία.
Ακόµα, όµως, και µε αυτές τις πανευρωπαϊκές παρεµβάσεις,
ύψους άνω των 500 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η θέση µας -η θέση
µου- είναι ότι οι ανάγκες στην αδρανοποιηµένη και χειµαζόµενη
από την υγειονοµική κρίση πραγµατική οικονοµία και στον παραγωγικό ιστό της είναι πολύ µεγαλύτερες.
Συνεπώς, το συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο πρέπει να είναι πιο
φιλόδοξο, µε άγρυπνο το µάτι στον κορωνοϊό, αλλά και µε το
βλέµµα στην επιστροφή στην κανονικότητα της οικονοµίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουµε ότι απαιτούνται και διεκδικούµε
επιπλέον πρωτοβουλίες που θα προσφέρουν επιπλέον ενέσεις
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ρευστότητας στις εθνικές και την ευρωπαϊκή οικονοµία. Με την
έκδοση ενός κοινού ευρωπαϊκού αξιογράφου, αλλά και άλλων καινοτόµων λύσεων, µε την αξιοποίηση του τρέχοντος ευρωπαϊκού
προϋπολογισµού, µε την αναδιάταξη και την ενίσχυση του προσεχούς πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, όλα αυτά θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν τις ανάγκες για την αντιµετώπιση της
υγειονοµικής κρίσης και την ανάκαµψη της επόµενης ηµέρας.
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε πως τα µεγάλα οράµατα
προσεγγίζονται µε µεγάλες αποφάσεις και γενναίες πράξεις.
Πράγµατι, τις προηγούµενες ηµέρες οι σχετικές διαβουλεύσεις ήταν και συνεχίζουν να είναι πυκνές. Εντούτοις, το προχθεσινό Eurogroup δεν κατέληξε σε συµφωνία επί αυτού του πιο
φιλόδοξου σχεδίου. Ευελπιστώ πως αυτό θα γίνει σήµερα µε ένα
συνολικό, συνεκτικό πακέτο µέτρων που θα αποδεικνύει, αφ’
ενός, ότι αυτά τα µέτρα, αυτές οι πολιτικές εµφορούνται από την
αξία της αλληλεγγύης, που αποτελεί, άλλωστε, την απαρχή της
ευρωπαϊκής ιδέας και τη βάση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος
και αφ’ ετέρου, ότι αυτό το πακέτο µέτρων δεν θα είναι κατώτερο
των περιστάσεων, ούτε θα δείχνει ατολµία και απροθυµία. Αυτά
περιµένουν σήµερα όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα τους τελευταίους µήνες συµµετέχει µε ισχυρή και
ισότιµη πλέον φωνή στο Eurogroup, κερδίζει χαµένη αξιοπιστία,
καταθέτει σε κάθε συνεδρίαση στέρεα επιχειρήµατα και όχι θεωρητικά ιδεοληπτικά νεφελώµατα, κερδίζει βαθµούς ευελιξίας
που ήταν αδιανόητοι πριν από λίγους µήνες, τοποθετείται µε σαφήνεια και αυτοπεποίθηση, µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Αυτό έπραξε και προχθές, αυτό θα πράξει και σήµερα, όχι µε
όρους επικοινωνίας, αλλά ουσίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής,
κ. Βούτση και µετά στον κ. Βαρουφάκη.
Μήπως θέλετε να ακούσετε και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους πρώτα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν εδώ το πρωί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, πείτε µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπορώ να πάρω τον λόγο για να εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, γιατί όχι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχαµε την πρωτοβουλία, µε την
οποία συµφώνησαν όλα τα κόµµατα, να παρακαλέσουµε να διακόψει ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών το πρόγραµµά του,
ώστε να έρθει εδώ και να του υποβάλλουµε κάποιες ερωτήσεις
για να τις απαντήσει.
Το πήγατε ανάποδα και σωστά. Πρώτα µας έκανε µια εισήγηση. Έχουµε να του κάνουµε ερωτήσεις µε πολύ περιορισµένο
χρόνο οµιλίας. Να δοθεί ένα µε δύο λεπτά στον κάθε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Δεν µπορεί να διακοπεί αυτό. Αν χρειαστεί
να φύγει, µετά τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ο κ. Βούτσης είναι
πρώην Πρόεδρος της Βουλής και ο κ. Βαρουφάκης είναι Αρχηγός κόµµατος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω καµµία αντίρρηση. Τον ξέρω
τον Κανονισµό. Αν θέλετε να το κάνετε έτσι, κάντε το έτσι. Τι να
σας πω; Αλλά αλλάζετε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ βάσει του Κανονισµού λειτουργώ …
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο Υπουργός ήρθε εδώ για να τοποθετηθεί σε ερωτήµατα που θα του κάνουν τα κόµµατα, για να
πάει το απόγευµα να συνεχίσει το Eurogroup.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο, να τα βάλουµε σε µια τάξη. Δεν είναι καιρός για εντάσεις.
Πείτε µου, κύριε Βούτση, θέλετε να µιλήσετε τώρα ή να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από ένα λεπτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ σας το έθεσα από πριν
ότι καλό θα ήταν να είχε κλείσει η οµιλία µου, έτσι ώστε να γίνει
η διαδικασία που είπε ο κ. Λοβέρδος. Δεν θέλω να γίνω ο παράγων µη σωστής διαδικασίας στο Κοινοβούλιο ή να φύγει ο κ. Σταϊκούρας, χωρίς να έχει απαντήσει σε ερωτήσεις. Ας προηγηθεί
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αυτή η διαδικασία και ύστερα θα πάρω τον λόγο κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βαρουφάκη, να
δώσουµε τον λόγο σε κάθε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για ένα
λεπτό;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): …(Δεν
ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κι ο κ. Βαρουφάκης, αν θέλει να µιλήσει, Αρχηγός κόµµατος είναι. Πρέπει να µιλήσει σαν τους άλλους
Αρχηγούς, όπως ο κ. Κουτσούµπας. Τι να σας πω;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός της
Βουλής είναι σαφέστατος. Ο κ. Βαρουφάκης θα µιλήσει τώρα.
Παραχωρεί από ευγένεια τη θέση του στον Πρόεδρο, αλλά δεν
µπορεί να γίνει αυτό. Είναι Αρχηγός Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Γι’ αυτό του το ζήτησα
ευγενικά, αν θέλει.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά κι ο Υπουργός πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις και πρέπει να φύγει,
όπως ακούσατε. Είναι πιο σοβαρό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αυτό, όµως, δεν αφορά την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα. Είµαστε εδώ από το πρωί, όπως οφείλουµε να είµαστε. Ο κ. Βαρουφάκης θα µιλήσει τώρα, εκτός αν
θέλει να µιλήσει πριν ο κ. Βούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όλοι είµαστε εδώ από
το πρωί, κύριε Γρηγοριάδη.
Κύριε Βαρουφάκη, συµφωνείτε να µιλήσει από ένα λεπτό ο
κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Συµφωνήσαµε το πρωί, και ήταν κι ο κ. Γρηγοριάδης εδώ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ, µισό λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Βαρουφάκη, δεν ήσασταν εδώ, ήταν όµως ο κ. Γρηγοριάδης. Συµφωνήσαµε το πρωί όλες οι πτέρυγες να έρθει ο κ. Σταϊκούρας,
διακόπτοντας τη δουλειά την οποία έκανε, ακριβώς για να γίνει
αυτή η διαδικασία.
Νοµίζω ότι τώρα θα είχαµε ολοκληρώσει τις µισές ερωτήσεις.
Θα µπορεί και ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Βαρουφάκης, να θέσει
ερωτήσεις αν θέλει, αλλά την οµιλία του για την ΠΝΠ –αυτό λέει
ο Πρόεδρος της Αίθουσας- να την κάνει µετά. Δεν νοµίζω να είναι
τόσο φοβερό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ακριβώς. Μιλάµε για
έξι λεπτά. Για ποιον λόγο;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μπορώ να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε Γρηγοριάδη. Και θα µιλήσετε πρώτος από τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους. Να ξέρετε!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Λιβανέ, συµφωνήσαµε
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν θα κάνετε συζήτηση µε τον κ. Λιβανό, µε εµένα θα κάνετε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν το λέω σε σας
που είστε Πρόεδρος, σε σας απευθύνοµαι, δεν συµφωνήσαµε
καθόλου το πρωί ότι θα πρέπει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν µπορεί να λέει ψέµατα και ο κ. Λιβανός και ο κύριος ...
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν µε αφήσατε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε µου.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Λέω ότι δεν συµφωνήσαµε σε καµµία
περίπτωση, γιατί αλλιώς θα ήµασταν µάντεις ή θεοί, ότι ο κ. Σταϊκούρας θα πρέπει να φύγει. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Λυπάµαι πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κύριε Γρηγοριάδη, σας άκουσα, κατάλαβα τι λέτε.
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ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ας κάτσει, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας,
άλλα πέντε λεπτά κι ας κάνει µετά ό,τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για να µην χαθεί το
θέµα, θα έχει τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό ο κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και πρώτος εσείς, κύριε Γρηγοριάδη, συµφωνούµε;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: ...µπορεί να είναι τόσο µεγαλόκαρδος, αλλά αυτό δεν είναι νόµιµο. Τόσο απλά. Δεν µπορώ να το
πω αλλιώς.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε Βαρουφάκη, παρακαλώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Δεν θα
µιλήσω για την ΠΝΠ, προφανώς. Πρόκειται για µιας ιστορικής
σηµασίας µέρα σήµερα. Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ετοιµάζεται να πάει στο Eurogroup. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά
που είπε, έχοντας συναίσθηση αυτού του οποίου θα αντιµετωπίσει σήµερα. Δεν θα µιλήσω για την ΠΝΠ, θα µιλήσω ακριβώς
πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών
αυτή τη στιγµή.
Ξέρετε πολύ καλά ότι γενικά τηρώ τον χρόνο µου και µπορεί
κάλλιστα µετά αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, κύριε Λιβανέ,
να συνεχίσει και νοµίζω ότι θα εµπλουτιστεί και από αυτή τη συζήτηση.
Το ερώτηµα είναι εάν ο Κανονισµός της Βουλής µου δίνει το
δικαίωµα αυτή τη στιγµή να απαντήσω στον κ. Σταϊκούρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας το δίνει, δεν το
συζητάµε αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να τηρηθεί η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σε αυτό συµφωνούµε
όλοι.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25, κ. Γιάνης Βαρουφάκης για οκτώ λεπτά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι πραγµατικά
ιστορικής σηµασίας η σηµερινή µέρα. Άκουσα τον Υπουργό Οικονοµικών. Κύριε Σταϊκούρα, έχετε την απόλυτη συµπαράστασή
µας σε αυτό που θα συµβεί σήµερα. Σήµερα θα αποφασίσει το
Eurogroup αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µέλλον ή όχι. Πρόκειται
για ασύλληπτη ανευθυνότητα η στάση του Υπουργού Οικονοµικών της Ολλανδίας και γενικότερα όσων τον σιγοντάρουν.
Η ολιγωρία, το γεγονός ότι δεν υπήρξε συµφωνία στο προηγούµενο Eurogroup την περασµένη εβδοµάδα, πριν από ένα
µήνα που θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά για όλα αυτά τα οποία
είπατε, αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το βασικό σφάλµα της, το οποίο ξεκίνησε από
το 2010. Υπάρχει κάτι που µε ανησυχεί ακόµα περισσότερο από
την αδυναµία τους να αποφασίσουν, αυτό που θα αποφασίσουν
σήµερα, γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο από τη µη απόφαση και
αυτή είναι η καταστροφική απόφαση.
Κύριε Σταϊκούρα, η ενεργοποίηση του ESM δεν είναι ένα καλό
πρώτο βήµα, είναι ο νεκροθάφτης του οποιουδήποτε πρώτου βήµατος µπορεί να οδηγήσει τη χώρα µας, τις χώρες του Νότου,
αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λύτρωση, σε
οποιοδήποτε µονοπάτι µπορεί να οδηγήσει, κάπου διαφορετικά
από ό,τι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα τον αρχηγό σας να µιλάει και εκείνος για πιστοληπτική γραµµή από τον ESM, χωρίς προαπαιτούµενα. Πρόκειται για ιστορικό σφάλµα σας αυτό. Ο ESM είναι
ακριβώς το αντίθετο του ευρωοµόλογου. Τι είναι το ευρωοµόλογο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το ευρωοµόλογο είναι η
αναδιάρθρωση χρέους έτσι ώστε η σηµερινή αξία διαχρονικά του
συνολικού χρέους να µειωθεί. Είναι αναδιάρθρωση χρέους το
ευρωοµόλογο. Αυτό σηµαίνει να αναχθεί εθνικό χρέος σε ευρωπαϊκό χρέος, έτσι ώστε διαχρονικά να συρρικνωθεί. Αντιµετωπίζουµε µια αύξηση του δηµόσιου χρέους, κατά µέσο όρο στην
Ευρωζώνη, της τάξεως του 40%, ως ποσοστό του ΑΕΠ συνολικά.
Σε κάποιες χώρες θα είναι πολύ πιο ψηλό, σε κάποιες χώρες θα
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είναι πολύ πιο χαµηλό. Σε αυτές που θα είναι πιο ψηλό, είναι
αυτές που δεν µπορούν να το σηκώσουν και θα έχουµε ένα ντόµινο καταρρεύσεων εάν συνεχίσουν να µιλάνε για τον ESM ως
λύση.
Κύριε Σταϊκούρα, δυστυχώς, τα µηνύµατα που λαµβάνουµε και νοµίζω ότι αυτό αντανακλά και τη δική σας την εµπειρία, πιο
πολύ από όλους µας- είναι ότι το παιχνίδι του ευρωοµόλογου,
δυστυχώς, πουλήθηκε ήδη. Ακόµα και η Ιταλία, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Υπουργός Οικονοµικών της Ιταλίας ενέδωσε προχθές.
Δεν µιλάει για ευρωοµόλογο. Η διαφωνία µε την Ολλανδία ήταν
το αν θα υπάρχουν προαπαιτούµενα µνηµονιακά για την πιστοληπτική γραµµή του ESM.
Είναι εκτός θέµατος αυτό. Προφανώς και είναι τραγικό να
υπάρχουν µνηµονιακά προαπαιτούµενα, αλλά και να µην υπάρχουν, τι θα γίνει; Έστω ότι παίρνουν τα 400 δισεκατοµµύρια, που
έχουν µείνει στον κουµπαρά του ESM και λένε: «Πάρτε κράτη,
πάρτε, κύριε Σταϊκούρα, πάρτε, κύριε Γκαλτιέρι, ας πάρει και η
συνάδελφός σας από την Ισπανία».
Τέτοια εποχή του χρόνου θα είµαστε εδώ. Το δικό µας χρέος
θα είναι στα 220%, γιατί θα προστεθεί στο χρέος του ελληνικού
δηµοσίου όποια πίστωση πάρετε από τον ESM. Θα έχουµε -το
είπα και την 10η Μαρτίου σε αυτή εδώ την Αίθουσα- στην καλύτερη των περιπτώσεων µια ύφεση του 10%, ο προϋπολογισµός
σας θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων 15%, 16%, 17%
πρωτογενές έλλειµµα. Δεν είναι κατηγορία, είναι πραγµατικότητα. Εδώ η Γερµανία θα έχει µεγάλο πρωτογενές έλλειµµα. Η
Ελλάδα τι θα έχει; Η Ιταλία τι θα έχει; Και θα έρθει τον Απρίλιο
του 2021 η ενισχυµένη ή λιγότερο ενισχυµένη επιτήρηση και θα
σας πει: «Ελάτε εδώ, είστε στο µείον 18% πρωτογενές έλλειµµα.
Εντάξει, δεν θα σας πάµε στο συν 3%, συν 2%, συν 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά δεν θα πάτε από το µείον 18% στο µείον
5%;»
Ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό, κύριε Σταϊκούρα. Σηµαίνει
µια δηµοσιονοµική αναπροσαρµογή, µια σκληρότατη λιτότητα
χειρότερη από αυτή του 2011. Σηµαίνει ότι την ώρα που ο λαός
µας θα ξεπερνάει τον κορωνοϊό, θα έχουµε µια επιβληθείσα
σκληρότατη λιτότητα, είτε το πούνε µνηνόνιο είτε δεν το πούνε
µνηµόνιο, είτε υπάρχουν µνηµονιακές προϋποθέσεις για την πιστοληπτική γραµµή του ESM είτε όχι. Άρα, ο λόγος για τον οποίο
δεν έληξε το Eurogroup προχθές είναι εκτός θέµατος, εάν θα
υπάρχει ή δεν θα υπάρχει µνηµονιακή πρόβλεψη και δεσµά για
αυτήν την πιστοληπτική γραµµή.
Εσείς, ποια στάση θα κρατήσετε σήµερα, εάν τελικά αυτό που
σας προσφέρουν είναι κάτι το οποίο έχει συµφωνήσει ο Ιταλός
και ο Ολλανδός Υπουργός Οικονοµικών, δηλαδή, µια πιστοληπτική γραµµή έστω χωρίς προαπαιτούµενα; Θα πείτε ναι;
Κύριε Σταϊκούρα, είναι επιτυχία µας και της Κυβέρνησής σας
ότι έχουµε λιγότερους νεκρούς από ό,τι θα µπορούσαµε να
έχουµε από τον κορωνοϊό. Και εµείς στο ΜέΡΑ25 από την πρώτη
στιγµή στηρίξαµε µε όλη µας τη δύναµη τα περιοριστικά µέτρα.
Μπορεί να µην έχουµε τους περισσότερους νεκρούς, κύριε Σταϊκούρα, θα έχουµε τους περισσότερους πεινασµένους σε αυτή
τη χώρα µετά από δέκα χρόνια µνηµονίων µε έναν λαό να είναι
ήδη στο καναβάτσο της κρίσης.
Ποτέ δεν βγήκαµε από την κρίση. Κύριε Σταϊκούρα, σας το
έλεγα από το καλοκαίρι, µην µου πείτε ότι δεν σας το έλεγα, ότι
η ύφεση έρχεται, ότι το 2020 θα είναι υφεσιακό, έτσι και αλλιώς.
Ξέρετε το ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο του 2019 µειώθηκε, σε
σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο του 2018, σε τρέχουσες τιµές,
δηλαδή σε πραγµατικά ευρώ που έχει ο κόσµος στη τσέπη του.
Ήδη είχε αρχίσει να έρχεται η ύφεση. Με αυτόν τον ορυµαγδό
που έχει φέρει ο κορωνοϊός και µας έχει χτυπήσει όλους, ανεξάρτητα από κοµµατικές τοποθετήσεις, αντιµετωπίζει αυτός ο
λαός που έχει πεινάσει δέκα χρόνια τώρα µια πραγµατική κρίση
πείνας, ιδίως µε τη λιτότητα που θα φέρει µια πιστοληπτική
γραµµή από τον ESM.
Εσείς θα θέσετε βέτο σήµερα; Γιατί ο κ. Κόντε θα υποχωρήσει.
Ο κ. Κόντε, ξέρετε, είναι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει
που να στηριχθεί. Στηρίχθηκε αρχικά από δύο κόµµατα, το ένα
έχει φύγει κι αυτό που έµεινε στην κυβέρνηση έχει εξαφανιστεί
στις δηµοσκοπήσεις. Υπάρχει το PD, το οποίο τον στηρίζει αυτή
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τη στιγµή, που ξέρουµε πάρα πολύ καλά τι είναι το Δηµοκρατικό
Κόµµα της Ιταλίας. Είναι το κόµµα που την τελευταία στιγµή θα
βάλει νερό στο κρασί του, όπως έβαλε νερό στο κρασί του ο κ.
Μακρόν και εγκατέλειψε τον κ. Μητσοτάκη, εγκατέλειψε εσάς,
ξεχάσαν για το ευρωοµόλογο και µιλάνε για ένα ταµείο, το οποίο
ουσιαστικά τι θα κάνει; Θα δεσµεύει ένα κοµµάτι των φορολογικών εσόδων των κρατών µας, για να αποπληρωθούν. Αυτό δεν
είναι ευρωοµόλογο, αυτό δεν είναι αναδιάρθρωση χρέους, είναι
το τέλος του πρώτου βήµατος που θα µπορούσε να οδηγήσει σε
ο,τιδήποτε καλό.
Κύριε Σταϊκούρα, εάν εσείς πείτε, ναι, σε αυτό που θα συµφωνήσουν σήµερα, θα έχετε βάλει ταφόπλακα στις οποιεσδήποτε
ελπίδες ανάκαµψης αυτής της χώρας. Θα έχετε βάλει, µάλιστα
και ταφόπλακα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µια ένωση
εν δυνάµει κοινής ευηµερίας.
Ξέρετε το τραγικό ποιο είναι; Σήµερα πραγµατικά µπαίνει αυτή
η ταφόπλακα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ πλούσια, για να διαλυθεί γρήγορα. Θα διαλυθεί,
όµως, εάν σήµερα συναινέσετε στο µη ευρωοµόλογο.
Εάν συναινέσετε, θα µπούµε σε µια διαδικασία που µπορεί να
πάρει πέντε χρόνια, δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυθεί. Θα είναι µία αργή βασανιστική διαδικασία. Στο µεταξύ,
όµως, αυτά τα χρόνια που θα αποδοµείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ο δικός µας ο λαός, λαβωµένος ήδη από τα δέκα χρόνια των µνηµονίων, θα µπαίνει όλο και πιο βαθιά στη χρεοδουλοπαροικία, θα
βλέπει όλο και πιο πολύ τα παιδιά του να φεύγουν στο εξωτερικό.
Θα ήταν ασύλληπτη ανευθυνότητα να µη θέσετε βέτο σήµερα σε
αυτό το Eurogroup, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον, ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ.
Να σας κάνω µια πρόταση, τι θα έλεγα εγώ; Δεν µπορεί –είναι
αλήθεια- αυτά που λένε να υπάρξει ένα όχηµα ειδικού σκοπού
στο Λουξεµβούργο, το οποίο θα δανειστεί εκ µέρους κάποιων
κρατών και όχι ίσως όλων της Ευρωζώνης. Αυτά είναι ανοησίες.
Μια λύση υπάρχει. Οι Ολλανδοί και οι Γερµανοί έχουν ένα δίκιο.
Τους το αναγνωρίζω. Δεν έχουµε οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών, για να εκδώσει ευρωοµόλογο.
Όµως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν δικαιούται,
από το καταστατικό της, να αγοράσει τα οµόλογά σας στην πρωτογενή αγορά άµεσα, ξέρετε τι δικαιούται να κάνει; Να εκδώσει
οµόλογο, ECB bond, όπως κάνει η Κεντρική Τράπεζα της Χιλής,
ενός τρισεκατοµµυρίου, να το εγγυηθεί µόνο η Ευρωπαϊκή
Ένωση και να έχει διάρκεια τριάντα έτη. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζει για τον εαυτό της
τρεις δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων να αποφασίσουµε πώς
θα δηµιουργήσουµε το οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών
που θα αναλάβει αυτό το ευρωοµόλογο σε τριάντα χρόνια.
Εάν δεν µπορούµε σήµερα, κύριε Σταϊκούρα, ως Ολλανδοί,
Έλληνες, Γερµανοί, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Μαλτέζοι, Κύπριοι να
αποφασίσουµε ότι εντός τριάντα ετών από σήµερα –όχι εντός
τριάντα ηµερών ή µηνών- θα οµοσπονδοποιηθούµε, θα δηµιουργηθεί µία δηµοκρατική οµοσπονδία που θα αναλάβει να κάνει να
πάψει να είναι το ευρώ «ορφανό» ενός οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών, αν δεν µπορούµε σήµερα να το αποφασίσουµε αυτό, δεν θα το αποφασίσουµε ποτέ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα διαλυθεί.
Το βέτο, η υπεύθυνη ανυπακοή είναι αυτό που είναι απαραίτητο για να δώσει ουσία στα λόγια σας. Χαίροµαι που λέτε σήµερα -και τις τελευταίες µέρες και εβδοµάδες και εσείς και ο κ.
Μητσοτάκης- πράγµατα που κάποιοι από εµάς λέγαµε εδώ και
δέκα πέντε χρόνια. Γιατί όταν εγώ άρχισα να µιλάω για ευρωοµόλογο το 1999, κάποιοι από την παράταξή σας θεωρούσαν ότι
αυτά είναι «πράσινα άλογα».
Χαίροµαι, αλλά για να του δώσετε ουσία και να µην είναι µόνο
ένα φύλλο συκής, για να κρύψετε την παραχώρηση στο σηµερινό
Eurogroup, θα πρέπει να είστε διατεθειµένος να προβάλλετε
βέτο, όπως έκανε ο κ. Χούκστρα προχθές, γιατί αυτό το βέτο
είναι απαραίτητο για την επιβίωση της Ελλάδας, αυτό το βέτο
είναι απαραίτητο για τη διάσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς θα σας στηρίξουµε. Δεν πρόκειται να ακούσετε από
εµάς «Βάστα, Χούκστρα», όπως ακούγαµε εµείς «Βάστα, Γερούν» το 2015, που ήταν µία εξαιρετική ευκαιρία να αποδρά-
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σουµε από αυτή τη σκοτοδίνη. Ελπίζω να µην συµπράξετε φέτος
µε εκείνους που πάλι θα βάλουν τον λαό µας πιο βαθιά στη χρεοδουλοπαροικία, όπως κάνατε το 2015.
Κύριε Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 10 Μαρτίου σε αυτήν εδώ την Αίθουσα είχα πει το εξής. Έχει απόλυτη
σηµασία να µην κάνετε αυτό που τελικά κάνατε, την ακολουθία
χλιαρών µέτρων και συνεχών ανακοινώσεων. Σας άκουσα να λέτε
-και εσάς και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης- ότι η σοβαρότητα
σηµαίνει να κρατάς κάποια πυροµαχικά για να τα ρίξεις στη µάχη
της ύφεσης που έρχεται λίγο αργότερα.
Διαφωνώ, κύριε Σταϊκούρα. Το ξέρετε ότι στη µακροοικονοµική θεωρία και πράξη, όταν σου έρχεται το ωστικό κύµα µιας
δηµοσιονοµικής κατάρρευσης, µιας ύφεσης, πρέπει να ρίξεις
εκείνη τη στιγµή και την τελευταία ρανίδα των πυροµαχικών σου
στη µάχη, να πέσουν όλα µας τα όπλα εκείνη τη στιγµή, γιατί
κάθε στιγµή –σας το είχα πει, 10η Μαρτίου- κάθε ώρα που καθυστερείτε να δώσετε ένα θετικό δηµοσιονοµικό σοκ, κόντρα σε
αυτό το ωστικό κύµα, το ποσόν το οποίο θα πρέπει να ρίξετε αργότερα σε αυτή τη µάχη θα αυξάνεται εκθετικά.
Σας είχαµε πει, αφήστε τις αναβολές φόρων. Δεν βοηθιέται
ένας ξενοδόχος σήµερα, αν του πεις «αυτά που µου χρωστάς θα
µου τα δώσεις σε πέντε µήνες», όταν δεν θα έχει πελάτες τους
επόµενους πέντε µήνες. Είχαµε πει, κουρέψτε αυτούς τους φόρους. Δεν θα τους πάρετε έτσι κι αλλιώς. Ουκ αν λάβεις παρά
του κεκλεισµένου. Θα κλείσει αν δεν του κάνεις το κούρεµα και
του κάνεις αναβολή.
Μην προστίθενται οι δόσεις των δανείων στους επόµενους
µήνες τοκιζόµενες, όπως κάνουν οι τράπεζες σήµερα, γιατί έτσι
θα δεκαπλασιαστεί η ροή των κόκκινων δανείων.
Σας είπαµε, παγώστε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του
«ΗΡΑΚΛΗΣ». Είναι δυνατόν να πάτε να δώσετε 12 δισεκατοµµύρια, που θα τα πάρετε από τον ESM, στα αρπακτικά ταµεία,
επειδή δεν παγώνετε το «ΗΡΑΚΛΗΣ»; Παγώστε τον τώρα! Το
«ΗΡΑΚΛΗΣ» τελείωσε. Το πρόγραµµα που είχατε για αναδιάρθρωση των τραπεζών, µέσα από το «ΗΡΑΚΛΗΣ», πέθανε µε την
κρίση. Αυτή τη στιγµή µόνο µία δηµόσια εταιρεία διαχείρισης των
κόκκινων δανείων µπορεί να λύσει το πρόβληµα.
Είχαµε πει, δώστε χρεωστικές κάρτες, 300 ευρώ η καθεµία,
αριθµηµένες σε ένα εκατοµµύριο ανθρώπους, στις τριακόσιες
χιλιάδες οικογένειες που δεν θα πάρουν ούτε 1 από τα 800 –όσα
είναι, 600, 500- ευρώ της Κυβέρνησης. Ήταν απαραίτητο, ήταν
µια εξαιρετική ευκαιρία αυτή την περίοδο να πετάξετε στα σκουπίδια αυτές τις µνηµονιακές δεσµεύσεις που είχε αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγµα της προπληρωµής του φόρου των
επιχειρήσεων, το «ΗΡΑΚΛΗΣ» και όλα τα άλλα.
Σας είχαµε πει, γιατί προσπαθούµε τουλάχιστον να είµαστε
απόλυτα υπεύθυνοι, το εξής. Τι είχαµε πει στις 10 Μαρτίου;
Πάρτε 3,6 δισεκατοµµύρια. Δεν µιλήσαµε για 20, 30 δισεκατοµµύρια. Μιλήσαµε για 3,6 δισεκατοµµύρια. Γνωρίζουµε και το γνωρίζετε -εσείς µας το έχετε πει- ότι τον Ιανουάριο που µας πέρασε
και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είχατε κάνει δύο εκδόσεις οµολόγων. Είχατε µαζέψει 4 δισεκατοµµύρια στον κοινό λογαριασµό
του Υπουργείου σας και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πάρτε 3,6 δισεκατοµµύρια από αυτά, που ήταν µόνο το 2% του
ΑΕΠ και ρίξτε τα, µαζί µε «κουρέµατα», στον αγώνα για να συµπιεστεί -όπως κάνατε σωστά µε την υγειονοµική κρίση- η καµπύλη της υφεσιακής επέλασης. Δεν το κάνατε αυτό. Τι κάνατε;
Αυτά τα χαλαρά µέτρα, αργά, βασανιστικά, τα οποία αποδυναµώνουν τη δική σας ικανότητα να έρθετε αντιµέτωποι µε αυτό το
ωστικό κύµα.
Πέραν αυτού, υπάρχει και µια άλλη ολιγωρία, κύριε Υπουργέ.
Και αυτό το µοιράζεστε και µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα µου επιτρέψετε να
το χαρακτηρίσω «η ανευθυνότητα του µνηµονιακού δικοµµατισµού». Θεωρείτε ακόµα ότι µε κάποια διαπραγµάτευση κάποιων
όρων του τετάρτου µνηµονίου –πείτε το, του µεταµνηµονίου, αν
προτιµάτε- η Ελλάδα µπορεί να παραµείνει βιώσιµη εντός αυτού
του πλαισίου, το οποίο κληρονοµήσατε από τον κ. Τσίπρα.
Δεν µπορεί, κύριε Σταϊκούρα. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να
επιβιώσει, χωρίς να χάσουµε άλλο ένα εκατοµµύριο νέους και
νέες στο εξωτερικό, στη µετανάστευση, µέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι µία εξαιρετική ευκαιρία αυτή τη στιγµή να σκίσετε
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εσείς το µνηµόνιο και αν θέλετε, να επωφεληθείτε και πολιτικά
ότι το κάνατε. Εάν δεν το κάνετε σήµερα, τι θα σας κάνουν; Τι
θα σας κάνουν, αν καταργήσετε το «ΗΡΑΚΛΗΣ», αν προστατεύσετε την πρώτη κατοικία, λέγοντας αυτό που λέµε εµείς στο
ΜέΡΑ25, δηλαδή να µεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια, τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας, στη δηµόσια εταιρεία διαχείρισης
και οι άνθρωποι που µένουν εκεί να καταβάλουν το ένα τρίτο των
καθαρών τους εισοδηµάτων σε αυτή τη δηµόσια εταιρεία διαχείρισης; Εάν το κάνετε αυτό, θα σας διώξουν από το ευρώ; Θα σας
κλείσουν τις τράπεζες σήµερα;
Επιλέγετε να µην το κάνετε και δεν ξέρω γιατί επιλέγετε να µην
το κάνετε και να συνεχίζετε να έχετε ενεργό το «ΗΡΑΚΛΗΣ», για
να δώσετε άλλα 12 δισεκατοµµύρια, τα οποία δεν τα έχετε βέβαια. Θα τα δανειστείτε µνηµονιακά, για να τα δώσετε ούτε καν
στο τραπεζικό κεφάλαιο, ούτε καν στην ολιγαρχία. Θα τα δώσετε
στα αρπακτικά ταµεία από το New Jersey και το Delaware. Δεν
µπορεί να το πιστεύετε ότι αυτό είναι λογική πολιτική.
Όσον αφορά εσάς, σύντροφοι, συνάδελφοι, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ,
απεγκλωβιστείτε πια από το τέταρτο µνηµόνιο, από την ηγεσία
που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί που τον έφερε. Είναι δυνατόν να µιλάτε για το µαξιλάρι; Ποιο µαξιλάρι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Τα 21 δισεκατοµµύρια είναι νέο µνηµονιακό δάνειο από τον
ESM.
Υπάρχει πιθανότητα αυτή η χώρα να αντιµετωπίσει το ωστικό
κύµα της ύφεσης µε νέο µνηµονιακό δάνειο από τον ESM, το
οποίο βέβαια δεν θα έρθει καν χωρίς προαπαιτούµενα. Ήδη είναι
συµφωνηµένα αυτά τα προαπαιτούµενα. Εσείς πιστεύετε ότι ο κ.
Ρένγκλινγκ θα σας αφήσει; Αυτό το µαξιλαράκι του ΣΥΡΙΖΑ είναι
φτιαγµένο από αγκάθια. Δεν είναι κάτι µαλακό στο οποίο η Κυβέρνηση θα βάλει το κεφάλι της, όπως και ο λαός, για να ξεκουραστεί.
Κυρίες και κύριοι, κλείνω -και ευχαριστώ για τον χρόνο που
µου δώσατε, κύριε Πρόεδρε, αλλά νοµίζω ότι οι στιγµές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές- γυρνώντας στον υγειονοµικό τοµέα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το γνωρίζετε και είµαι σίγουρος ότι το σκέφτεστε, ότι αν δεν περάσουµε από την πρώτη
φάση της γενικής καραντίνας σε µία δεύτερη φάση της στοχευµένης καραντίνας των φορέων και του απεγκλωβισµού των µη
φορέων, θα χάσετε εσείς ως Κυβέρνηση τον έλεγχο των πραγµάτων.
Πρώτον. Έχουµε ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας που είναι
αυτή τη στιγµή κλεισµένοι σε διαµερίσµατα, που δεν θα πάρουν
ένα ευρώ από το κράτος, που δεν έχουν κανένα εισόδηµα. Αυτοί
θα βγουν κάποια στιγµή µετά το Πάσχα. Είµαι σίγουρος ότι σχεδιάζετε τη µετάλλαξη των µέτρων από τη γενική καραντίνα στην
εξειδικευµένη καραντίνα. Αυτό, όµως, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, απαιτεί µαζικά τεστ αλά Γερµανίας, αλά Σιγκαπούρης, αλά
Χονγκ Κονγκ.
Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόµαστε; Αναφερόµαστε στους νοσηλευτές και τους γιατρούς ως ήρωες και ηρωίδες -και καλά κάνουµε- και τους χειροκροτάµε, αλλά δεν τους
εξετάζουµε. Τους στέλνουµε σπίτια τους κάθε βράδυ και δεν ξέρουµε αν έχουν τον κορωνοϊό. Θα έπρεπε τουλάχιστον στο ΕΣΥ
µία φορά τη βδοµάδα, κάθε εβδοµάδα, κάθε εργαζόµενος στα
νοσοκοµεία να εξετάζεται.
Δεύτερον. Θα πρέπει, όπως στη Γερµανία, να µπορεί ο πολίτης
µε το αυτοκίνητό του ή µε τα πόδια να πάει σε έναν υπαίθριο
χώρο όπου θα του δίνουν ένα τεστ κιτ, θα κάνει το τεστ, θα το
παραδίδει σε κάποιον µε γάντια, µέσα από το παράθυρο κ.λπ.,
θα δίνει το κινητό του ή το κινητό της τηλέφωνο, σε τέσσερις
ώρες θα έρχεται πίσω στο κινητό «θετικός» ή «αρνητικός».
Όποιος έχει το «αρνητικός» κυκλοφορεί, όποιος δεν έχει το «αρνητικός» δεν κυκλοφορεί. Μπαίνει πιο βαθιά στην καραντίνα.
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να µιλήσουµε για έναν απεγκλωβισµό ο οποίος θα είναι ορθολογικός και υπεύθυνος. Γιατί είτε θα
κάνετε αυτά τα µαζικά τεστ είτε θα αρχίσετε να αφήνετε τον
κόσµο να βγει. Και τότε ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος, τον γνωρίζετε πολύ καλά -ξέρω ότι σας προκαλεί εφιάλτες- ότι κάποια
στιγµή τον Μάιο, όταν θα αρχίσει να βγαίνει ο κόσµος πάλι, θα
αρχίσει η καµπύλη να ανεβαίνει πάλι. Και τότε τι θα κάνετε; Τότε
ο οικονοµικός ορυµαγδός θα µεγιστοποιηθεί πάλι.
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Εµείς έχουµε δώσει όλη µας την υποστήριξη στην Κυβέρνηση
όσον αφορά αυτά τα µέτρα. Ναι, αλλά πείτε µας: Πόσα τεστ
έχετε παραγγείλει; Ποιος από εσάς τους Υπουργούς σχεδιάζει
τον τρόπο µε τον οποίο µαζικά ο πληθυσµός θα τεστάρεται;
Κλείνω µε ένα σχόλιο γι’ αυτό το θέαµα της Βουλής. Σήµερα
έσπασα έναν δικό µας κανόνα του ΜέΡΑ25, ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 απέχει από τη Βουλή, όχι
επειδή δεν θέλουµε να λειτουργεί, αλλά επειδή αυτό δεν είναι
λειτουργία της Βουλής.
Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ιδίως του Προεδρείου δεν µιλάω για εσάς συγκεκριµένα, κύριε Προεδρεύοντα, µιλώ
συγκεκριµένα για τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος απέτυχενα µην λειτουργεί η Βουλή και µε τους τριακόσιους Βουλευτές
µε τηλεδιάσκεψη.
Έχετε έναν εξαιρετικό Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, που
είµαι σίγουρος ότι είναι έξαλλος µε το Προεδρείο της Βουλής.
Θα έπρεπε αυτή η Βουλή να συνεδριάζει κανονικά µε τηλεδιάσκεψη. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική γραµµατεία του ΜέΡΑ25 να
κάνει συνδιασκέψεις µε όλα µας τα µέλη µέσα από, τελεκόνφερανς µε διακόσια µέλη, και να µην µπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργεί κανονικά µε τηλεδιάσκεψη. Πρόκειται για τεράστια
αποτυχία του συγκεκριµένου Προέδρου της Βουλής. Θα ήθελα
να πιστεύω ότι µετά το Πάσχα αυτό θα διορθωθεί.
Σας ευχαριστώ και σας εύχοµαι τα καλύτερα για σήµερα.
Έχετε τη συντροφικότητα και τη συµπαράστασή µας, αλλά θα
πρέπει να ασκήσετε βέτο σε αυτά τα οποία καταστρέφουν την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βαρουφάκη.
Θα πρέπει να σας πληροφορήσω, επειδή συζητήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, ότι έχει γίνει η δοκιµή και σε λίγο θα γίνεται µε τηλεδιάσκεψη, µετά το Πάσχα. Να είστε σίγουρος γι’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος το είπε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπε τέτοιο πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είπε ότι µετά το
Πάσχα θα προσπαθήσουµε...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για τους φορείς το είπε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Για τις επιτροπές το
είπε, δεν το είπε για την Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο.
Συγγνώµη, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για τους φορείς το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, για τους
φορείς το είπε. Ευχαριστώ πολύ. Από τη χαρά µου απάντησα.
Ζητώ συγγνώµη.
Να ακούσουµε και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Θα
ξεκινήσω µε τον κ. Γρηγοριάδη, που ζήτησε πρώτος τον λόγο
και, µάλιστα, πολύ ευγενικά. Μετά προχωρούµε µε τους υπόλοιπους.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο πρώτος για την κανονική µου οµιλία. Αν πρόκειται για τις
ερωτήσεις στον κ. Σταϊκούρα, ας πάµε µε τη σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν τον κ. Σταϊκούρα; Όλοι οι Κοινοβουλευτικοί θα µιλήσουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Θέλω κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αναφέροµαι στους
Κοινοβουλευτικούς, κύριε Βιλιάρδο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει να µιλήσω πρώτος για την κανονική µου οµιλία. Τώρα ας µιλήσουν
όλοι οι Κοινοβουλευτικοί µε τη σειρά. Μίλησε µόλις ο Αρχηγός
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εντάξει, πάµε µε τη
σειρά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εγώ παραχωρώ στους συναδέλφους τη σειρά µου -φαντάζοµαι ότι θέλουν
να κάνουν ερωτήσεις στην Κυβέρνηση- ούτως ώστε να προχωρήσουµε πιο γρήγορα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ξεκινήσω από τον
κ. Λοβέρδο.
Μην κάνετε τον σταυρό σας και µε στενοχωρείτε, κύριε Λοβέρδο. Είπα να το πάµε αντίθετα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είµαι; Βολικός είµαι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε, κατ’ αρχάς.
Προκαλέσαµε µε δική µας πρωτοβουλία, αλλά και όλα τα κόµµατα, αυτή την παρενθετική συζήτηση, λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει η σηµερινή µέρα.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι διακόψατε τηλεδιασκέψεις για την οργάνωση του αποψινού Eurogroup, αλλά
η Εθνική Αντιπροσωπία είναι ευτυχώς ανοιχτή. Πολύ σωστά έχει
κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής και την έχει ανοιχτή. Ποτέ δεν
κλείνει η Βουλή. Ούτε σε πόλεµο δεν κλείνει η Βουλή. Γιατί εδώ
πρέπει αυτή τη µέρα να ενηµερωθούν όλα τα κόµµατα, όχι µόνο
στις γενικές γραµµές της δικής σας τοποθέτησης, αλλά και σε
ειδικές.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά που ενηµερωνόµαστε για
τη στάση της Ολλανδίας και συγκεκριµένα του Ολλανδού Υπουργού Οικονοµικών είναι αλήθεια και αν έχει πίσω του κάποιον συσχετισµό. Διότι ανέφερε ότι -ας πούµε- µετά το πρώτο κλείσιµο
της πανδηµίας και την επανεκκίνηση των οικονοµιών υπάρχει
ένας ESM -σας λέω τι κατάλαβα- που µπορεί να δώσει χρήµατα.
Όµως, όταν ο ESM δίνει χρήµατα, τα κράτη αναλαµβάνουν δεσµεύσεις δηµοσιονοµικού περιεχοµένου. Δεν δίνει χρήµατα για
να τα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο σηµαντική είναι, όπως ωραία είπατε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» προχθές, η αµοιβαιοποίηση του χρέους. Το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το λεγόµενο «ευρωοµόλογο»
εµείς ως πολιτικός οργανισµός, ως πολιτικό κόµµα, ως ΠΑΣΟΚ,
το προτείναµε από τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000. Το
2009 - 2010 µιλούσαµε γι’ αυτό.
Έχω, όµως, κύριε Πρόεδρε, στο µυαλό µου και τον τελικό µηχανισµό αυτών των προτάσεων. Είναι ποιος αναλαµβάνει το κόστος των επιτοκίων. Ποιος πληρώνει στο τέλος τη γενναιοδωρία
και την αλληλλεγγύη; Ποιος την πληρώνει; Και επειδή οι πλουσιότεροι πληρώνουν τα περισσότερα όταν αµοιβαιοποιείται το
χρέος, όπως καλά λέτε, καταλαβαίνω από την πλευρά τους και
µία αρνητική στάση. Όµως, δεν καταλαβαίνω ακριβώς σε ποια
Ευρωζώνη είµαστε. Σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση είµαστε; Και αυτό
πρέπει να το καταλάβουµε σήµερα καλά µε τις αποφάσεις που
θα ληφθούν ή αν δεν λάβετε αποφάσεις σήµερα, µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.
Κύριε Πρόεδρε, µε αυτό κλείνω.
Έχουµε ενηµερωθεί ότι και για το QE δεν ήταν από πρώτης
ηµέρας η ένταξή µας δεδοµένη. Και γι’ αυτό σας έχω κάνει µία
ερώτηση και έχω ζητήσει να καταθέσετε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κ. Λαγκάρντ. Έχουµε ενηµερωθεί ότι ήµασταν απ’ έξω στους πρώτους σχεδιασµούς του QE και, µάλιστα,
αναγκάστηκε η ελληνική Κυβέρνηση να πιέσει διά του Πρωθυπουργού. Θέλω να µας δώσετε την επιστολή, να την καταθέσετε
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, που απέστειλε ο κ. Μητσοτάκης
στην κ. Λαγκάρντ.
Κύριε Πρόεδρε, οι ανησυχίες µας είναι εύλογες. Η επόµενη
ηµέρα δεν θα αργήσει από υγειονοµικής πλευράς, ελπίζω. Όµως,
οι οικονοµίες και κυρίως η δική µας οικονοµία, πάνω που βγάζαµε το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα, υφίσταται, µε τη
διακοπή της λειτουργίας της, τεράστιες βλάβες.
Άρα, η ανησυχία µας, εξ ου και οι ερωτήσεις µας, κατατείνουν
στο εξής: Πρώτον, έχει συσχετισµό ο Ολλανδός Υπουργός Οικονοµικών ή ήταν µόνος του; Δεύτερον και τελευταίο, ποια είναι
η πρόταση της Ελληνικής Δηµοκρατίας πέραν αυτών που γνωρίζουµε, κύριε Σταϊκούρα, για την πρωτοβουλία των εννιά Πρωθυπουργών, µεταξύ των οποίων και του Έλληνα Πρωθυπουργού,
για την έκδοση ευρωοµολόγου, που είναι πάρα πολύ σωστή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
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Θα δώσω τον λόγο στην κ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να ενηµερώσετε σήµερα τη Βουλή για µία τόσο κρίσιµη
συγκυρία και µία τόσο κρίσιµη συνεδρίαση όπως θα είναι η σηµερινή.
Είναι αλήθεια -κι εσείς το παραδεχθήκατε και είναι κοινός
τόπος- ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε
πολύ µεγάλη κρίση υπαρξιακή. Είναι η κορύφωση µιας κρίσης
που έχει ξεκινήσει τα προηγούµενα χρόνια, από την οικονοµική
κρίση, το Brexit, όλο το χειρισµό βάσει των εµµονών της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισµού.
Και τώρα βλέπουµε να έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο που θα
κριθεί κυριολεκτικά η προοπτική της, αν δηλαδή θα προχωρήσει
σε µία ανασύνταξη θεσµική, οικονοµική και κοινωνική ή αν εδώ
θα έχουµε το χαριστικό πλήγµα, το οποίο τελικά θα οδηγήσει σε
πολύ µεγάλη υπονόµευση κι ένα τέλµα, το οποίο θα το πληρώσει
βέβαια και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι ευρωπαϊκοί λαοί
και η χώρα µας.
Αναφερθήκατε στο ποσό που αυτή τη στιγµή συζητείται, γύρω
στα 500 δισεκατοµµύρια. Είναι φανερό ότι αυτό δεν επαρκεί.
Άρα, λοιπόν, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε τι δυνατότητες
υπάρχουν και τι πρωτοβουλίες συµµαχιών και επιχειρηµάτων θα
τεθούν σήµερα. Γατί οι ίδιοι οι αξιωµατούχοι στις Βρυξέλλες µιλούν για την ανάγκη 1,5 τρισεκατοµµυρίου συνολικά πακέτου
τουλάχιστον.
Το ευρωοµόλογο είναι πάρα πολύ θετικό που το στηρίζει η
χώρα µας και ελπίζουµε να συνεχίσει να το στηρίζει. Το ζήτηµα
είναι θα µείνει ζωντανή αυτή η προοπτική µετά το σηµερινό συµβιβασµό; Θα είναι προωθητικός ο σηµερινός συµβιβασµός ή θα
είναι ένα τέλµα στη σηµερινή κατάσταση;
Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι στην επιστολή που συνυπογράφει
ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, µαζί µε τους άλλους οµολόγους του, µιλάει για τη στήριξη µισθών και εργασίας. Επίσης,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και αυτή τη δεύτερη µου ερώτηση- έχει
προβάλει το πρόγραµµά «SURE» µε 100 δισεκατοµµύρια για την
κατοχύρωση των µισθών και των θέσεων εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ανακόλουθο αυτό µε την ΠΝΠ που
συζητάµε σήµερα; Δηλαδή, να δίνετε µια τέτοια µάχη -και ορθά
τη δίνετε και ελπίζουµε, να τη δώσετε µε επιτυχία- και να είµαστε
σε διαφορετική αντίληψη.
Όσον αφορά τον ESM. Αναφέρατε και κάποιους όρους που
φάνηκε να είναι σαν θέση της ελληνικής Κυβέρνησης. Δεν θέλω
να πιστεύω ότι η ελληνική Κυβέρνηση συντάσσεται µε την ολλανδική θέση και όσους λένε ότι οποιαδήποτε συµµετοχή του ESM
πρέπει να έχει προϋποθέσεις που θα ράβουν νέα µνηµονιακά κοστούµια.
Σας παρακαλώ πολύ να αιτιολογήσετε τη θέση σας, αν υπάρχει από τη δική σας πλευρά στήριξη όρων και προϋποθέσεων και
για τι όρους και προϋποθέσεις µιλάµε. Εµείς, από την πλευρά
µας, δεν µπορούµε να δεχτούµε ελληνική Κυβέρνηση να στηρίζει
µία θέση προϋποθέσεων που θα οδηγήσει σε νέες µνηµονιακές
προϋποθέσεις.
Τέταρτη ερώτηση, όσον αφορά τη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, όσον αφορά την πραγµατική οικονοµία. Κύριε Υπουργέ,
πώς βλέπετε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τα ανεπαρκή
και έστω κάποια πρώτα µέτρα που έχουν παρθεί; Πώς µπορούν
να οδηγήσουν στην τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας;
Και χωρίς να καταχραστώ τον χρόνο σας, να σας θέσω και ένα
τελευταίο ερώτηµα που έχει µία έµµεση σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις στις Βρυξέλλες. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, µε την
πρώτη κατοικία και την αναστολή των πλειστηριασµών; Νοµίζω
ότι έχει έρθει η ώρα να πάρετε µία σαφή θέση στην ελληνική
Βουλή ότι εσείς αυτό που προτείνετε είναι η αναστολή, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του χρόνου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
Θα τοποθετηθώ µετά, µε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική
όταν µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ορισµένες µόνο ερωτήσεις έχω,
κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
Βέβαια, κι εµείς τον ευχαριστούµε και στηρίζουµε την προσπάθειά του, ελπίζουµε να είναι καλή, και τον ευχαριστούµε που
ήρθε εδώ στη συζήτηση για να µας απαντήσει στις ερωτήσεις.
Αναφέρθηκε σε ένα έκτακτο εργαλείο ανάγκης για την υγεία.
Η ερώτησή µου είναι τι ποσό αφορά αυτό; Πόσο δικαιούµαστε
αυτό το ποσό συγκριτικά µε κάποια άλλη χώρα του δικού µας µεγέθους και µε ποιες προϋποθέσεις.
Το δεύτερο αφορά τα ANFAs και τα SMPs που µας οφείλουν
οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες. Θα ήθελα να ξέρω αν τα ζητήσετε και αν τελικά θα τα πάρουµε.
Το τρίτο αφορά τον ESM. Προφανώς είµαστε και εµείς εναντίον του ESM. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για το
ευρωπαϊκό ΔΝΤ, ουσιαστικά για το γερµανικό ΔΝΤ. Οποιοδήποτε
δάνειο δίνει θα είναι συνδεδεµένο µε ένα µνηµόνιο και βεβαίως
σε αυτό είµαστε κι εµείς εναντίον. Δεν ξέρουµε, όµως, αν υπάρχει δυνατότητα πράγµατι να εκδοθούν ευρωοµόλογα, αν δηλαδή
υπάρχει προϋπόθεση του να υπάρχει ένα Υπουργείο Οικονοµικών για να εκδοθούν ευρωοµόλογα. Δεν ξέρουµε επίσης, αν
υπάρχει η δυνατότητα αυτού του είδους τα ευρωοµόλογα είτε
να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τα παγώσει είτε να τα εκδώσει απευθείας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η επόµενη ερώτησή µου έχει σχέση µε τη συµµετοχή µας στο
QE, την οποία αναφέρατε προηγουµένως. Αν δεν κάνουµε
λάθος, απλά µας δόθηκε ένα επιπλέον ποσόν από τα 7-8 δισεκατοµµύρια που είχαµε στα 15 δισεκατοµµύρια. Εάν ισχύει αυτό,
τότε είναι περιορισµένη η συµµετοχή µας, οπότε θέλω να το γνωρίζουµε.
Το επόµενο ερώτηµα είναι πώς θα χρησιµοποιηθεί αυτό το QE.
Θα είναι µόνο για τη ρευστότητα των τραπεζών; Μήπως αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες έχουν πρόβληµα ρευστότητας; Το επόµενο
ερώτηµα είναι αν θα χρησιµοποιηθεί µέρος του για το δανεισµό
του δηµοσίου, αν υπάρχει δηλαδή τέτοια δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί.
Και το τελευταίο ερώτηµα είναι -επειδή το ακούσαµε, δεν το
γνωρίζουµε- εάν η τρόικα, οι θεσµοί δηλαδή κατ’ εσάς, απαγορεύουν την αναστολή των πλειστηριασµών και το συνδέουν αυτό
µε το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ». Δηλαδή, εφόσον υπάρχει το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ», τότε απαγορεύεται να υπάρχει αναστολή
πλειστηριασµών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχετε ερώτηση για τον κύριο Υπουργό;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προηγουµένως είπατε
ότι δεν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση προς τον κύριο
Υπουργό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εγώ όταν µου δώσατε τον λόγο είπα
ότι δεν θέλω µιλήσω πρώτος επειδή ήθελα να τηρηθεί η σειρά
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Το παρεξηγήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω δύο απλές και
σαφείς ερωτήσεις για τον κύριο Υπουργό.
Η πρώτη ερώτηση είναι αν απόψε στο Eurogroup -εκβιαστικά,
ως συνήθως την τελευταία δεκαετία- του τεθεί το ωµό, εκβιαστικό δίληµµα ευρωοµόλογο τέλος, εξοβελίστηκε ήδη στο πυρ
το εξώτερον, αυτά έχουµε, ESM, µε ή χωρίς όρους, θα πει ναι ή
θα ασκήσει βέτο; Απλή η ερώτηση.
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Και η δεύτερη ερώτηση: Μετά την ήδη από δύο εβδοµάδες
προειδοποίησή του, τόσο από τον αρχηγό µας, όσο συνολικά και
από την Αντιπολίτευση, αλλά κυρίως από το κόµµα µας, ότι η ολιγωρία στο πάγωµα του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΗΣ», όπως έχει
κάθε νόµιµο δικαίωµα η Κυβέρνηση να πράξει, σηµαίνει αυτοµάτως χάρισµα 12,5 δισεκατοµµυρίων από την ποσοτική χαλάρωση, αντί να πάνε στο λαό µας και να σώσουν την οικονοµία
µας θα πάνε στα αρπακτικά ταµεία, αν αυτό σκοπεύει να το συνεχίσει η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονοµικών, έστω και για
µία ώρα από τώρα. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις.
Κλείνοντας, να συµπληρώσω ότι εκπλησσόµαστε κι εµείς µε
τη σειρά µας που εκπλήσσονται συνάδελφοί µας -και είναι λες κι
έχουν πέσει από τον ουρανό- µε τη µοχθηρία και την ξαφνική
αποκάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους ενηµερώνουµε ότι
πρόκειται για την ίδια ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
εκβιάζει συστηµατικά τη χώρα µας και το 2010 και το 2012 και
το 2015 διακοµµατικά, Πρωθυπουργούς του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας, Πρωθυπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ,
Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που διαπραγµατεύονται. Μας κάνει εντύπωση πώς πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι. Τι νόµιζαν ότι
ήταν όµορφη και αγγελικά πλασµένη η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Γρηγοριάδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για τις
σκέψεις, τις ερωτήσεις, τις θέσεις, τις προτάσεις που αναπτύξατε. Θα είµαι πολύ ειλικρινής.
Κύριε Βαρουφάκη, µου προτείνατε να ακολουθήσω µία συγκεκριµένη τακτική, στρατηγική σήµερα. Σας λέω ευθέως ότι δεν
θα την ακολουθήσω, γιατί δεν θέλω να οδηγήσω τη χώρα µου
εκεί που την οδηγήσατε το καλοκαίρι του 2015. Αυτό θα ήταν η
ασύλληπτη ανευθυνότητα, όπως είπατε προηγουµένως. Έχω επίγνωση των ευθυνών µου απέναντι στη χώρα και µε αυτό το κριτήριο θα δράσω, µακριά από δηµιουργικές ασάφειες, οι οποίες
µας κόστισαν, µας κοστίζουν και θα µας κοστίσουν και τις επόµενες 10ετίες.
Δεύτερη παρατήρηση: Άκουσα για τον ESM. Ο προβληµατισµός δεν είναι αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει προληπτική
γραµµή. Αυτό έχει αποφασιστεί. Υπάρχει ο ESM, υπάρχει προληπτική γραµµή στήριξης. Όποια χώρα θέλει, µπορεί να πάει να
κάνει χρήση αυτής της γραµµής και σήµερα. Δεν είναι πόροι που
µεταβιβάζονται αυτοµάτως. Είναι κάτι που βρίσκεται εκεί διαθέσιµο για την κάθε χώρα που µπορεί να µπει σε αυτό το µηχανισµό. Το ερώτηµα είναι σήµερα πώς θα λειτουργήσει σήµερα
αυτός ο µηχανισµός -όπως πολύ σωστά ρωτήσατε όλοι- µε βάση
τις συγκεκριµένες σηµερινές καταστάσεις. Και ήµουν σαφής
στην τοποθέτησή µου, την οποία και επαναλαµβάνω όπως ακριβώς τη διατύπωσα, γιατί εξέφρασε έναν εύλογο προβληµατισµό
η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Θέση της χώρας είναι να υπάρξει ευελιξία και προϋποθέσεις
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας συγκυρίας,
σχετιζόµενες αποκλειστικά µε το εξωγενές και συµµετρικό σοκ
στην οικονοµία. Άρα, όποια χώρα θέλει να κάνει χρήση αυτού
του µηχανισµού, να είναι µόνο µε όρους και προϋποθέσεις που
έχουν να κάνουν µε την εκταµίευση πόρων για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που απορρέουν από την πανδηµία του κορωνοϊού. Και αυτή είναι η θέση που έχουν εκφράσει πάρα πολλές
χώρες, όχι όλες, όχι η Ολλανδία και κάποιες άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επί αυτού, συνεπώς, είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση µας: Η όποια
χρήση των προληπτικών γραµµών του ESM να σχετίζεται αποκλειστικά µε την τρέχουσα συγκυρία και να µην έχει καµία σχέση
µε µακροοικονοµικά στοιχεία, διότι η κρίση που αντιµετωπίζουµε
σήµερα στην Ευρώπη είναι εξωγενής, είναι συµµετρική και δεν
έχει να κάνει µε ενδογενή προβλήµατα της οποιασδήποτε χώρας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοια, συνεπώς, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποσό; Εκτιµάται στα 240
δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχουν σκέψεις να είναι στο 2% του
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ΑΕΠ της κάθε χώρας, µε δυνατότητα επέκτασης αυτού του
ποσού. Αυτό το πρόγραµµα είναι 240 δισεκατοµµύρια, περίπου
100 δισεκατοµµύρια, µετά από τις εγγυήσεις που θα δώσουν τα
κράτη-µέλη, είναι το πρόγραµµα «SURE» και περίπου 200 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι η επιπλέον χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Άθροισµα 540 δισεκατοµµύρια.
Αρκούν; Η απάντηση είναι -την έδωσα και στην πρωτολογία
µου- ότι δεν αρκούν. Σωστά είπατε ότι οι εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι για χρηµατοδοτικές ανάγκες
που υπερβαίνουν το 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ και προσεγγίζουν
το 1,5 τρισεκατοµµύριο ευρώ. Άρα, χρειάζονται περισσότερες
αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα έρθουν να συνδυαστούν µε τις αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής που
έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι οποίες επίσης δίνουν ρευστότητα µέσω των κρατών-µελών του τραπεζικού συστήµατος στην πραγµατική οικονοµία, γιατί και αυτές καλύπτουν
ένα µεγάλο κοµµάτι της χρηµατοδότησης των οικονοµιών.
Άρα, εδώ, εκτός αυτών των περιοχών παρέµβασης που σας
ανέπτυξα -επαναλαµβάνω, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το
πρόγραµµα «SURE» για την απασχόληση και τους µηχανισµούς
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης µε άλλη µορφή και δοµήοι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και τις υποστηρίζουµε είναι
για την έκδοση ενός κοινού ευρωπαϊκού αξιογράφου για άλλες
καινοτόµες λύσεις -η κ. Ξενογιαννακοπούλου είπε µία πρόταση
που θεωρώ ότι θα τη διασφαλίσουµε, «να είναι ζωντανή η προοπτική», παλεύουµε να διασφαλίσουµε αυτή την προοπτικήκαθώς και η αξιοποίηση του τρέχοντος ευρωπαϊκού προϋπολογισµού. Πολύ σηµαντική, όµως, είναι -επειδή η κρίση είναι παροδική, αλλά τα απόνερά της θα πάρουν µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα- η αναδιάταξη και η ενίσχυση του προσεχούς πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2021-2027 «αναδιάταξη και επανασχεδιασµός», διότι πρέπει να υπάρχουν πολλές πολιτικές,
στοχευµένες, για τον κορωνοϊό.
Δεν θα ήθελα να µηδενίσουµε τις προσπάθειες που έχουν γίνει
µέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουµε πάρει σηµαντικές αποφάσεις, που έδωσαν βαθµούς ευελιξίας στα κράτη-µέλη της
Ευρωζώνης να αναλάβουν αντίστοιχες επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
Ακούω την κριτική, η οποία, όµως, δεν είναι στέρεη, «Γιατί τα
µέτρα τα δίνετε παροδικά;», «Γιατί δεν τα δίνετε όλα µπροστά;».
Υπάρχουν πολλά αντεπιχειρήµατα, τα οποία δεν θα ήθελα να
αναπτύξω σε µεγάλη έκταση σήµερα. Τα είπα και προχθές.
Πρώτα-πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δείτε, κάθε εβδοµάδα
που βγαίνουν οι αποφάσεις του Eurogroup λένε, 1% πριν δύο
εβδοµάδες, 2% µετά. Τώρα λένε ότι τα δηµοσιονοµικά µέτρα
είναι 3% του ΑΕΠ. Αυτό τι σηµαίνει; Όλη η Ευρώπη γιατί τα παίρνει σπαστά τα µέτρα; Γιατί δεν ξέρεις την ένταση, το βάθος και το βασικότερο!- την έκταση του προβλήµατος.
Θα συµφωνήσουµε, συνεπώς, σε αυτή την Αίθουσα όλοι -και
αυτό κάνει η ελληνική Κυβέρνηση- ότι ρίχνει πολλά όπλα µπροστά. Σε κείµενο που κυκλοφόρησε προχθές από κόµµα της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τα δηµοσιονοµικά µέτρα που έχει
πάρει η ελληνική Κυβέρνηση, ο πίνακας δείχνει ότι τα δηµοσιονοµικά µέτρα που πήρε η ελληνική Κυβέρνηση είναι περισσότερα
από αυτά της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και όσα της Γαλλίας. Άρα, πήραµε εµπροσθοβαρώς µέτρα. Αυτό που ακόµα δεν
γνωρίζουµε, είναι πότε θα δώσουµε όλα τα πυροµαχικά στη
µάχη, γιατί δεν ξέρουµε πόσο θα κρατήσει ο πόλεµος. Όµως,
ναι, συµφωνούµε όλοι νοµίζω, ότι χρειάζεται εµπροσθοβαρώς να
πάρεις πολλά µέτρα, αλλά µε προσοχή, γιατί δεν ξέρεις πόσο θα
κρατήσει ο αντίπαλος, ο εχθρός.
Συνεπώς, πρέπει το βλέµµα µας να το έχουµε στην έκταση του
προβλήµατος και στη µετα-κορωνοϊό εποχή.
Εδώ, συνεπώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Eurogroup πήρε κάποιες πάρα πολύ σηµαντικές αποφάσεις. Για παράδειγµα, αυτή
τη στιγµή δεν υπάρχουν για φέτος δηµοσιονοµικοί στόχοι για την
Ελλάδα. Υπάρχουν οι περίφηµοι «αυτόµατοι σταθεροποιητές».
Τι σηµαίνει αυτό; Ναι, πράγµατι έχει δίκιο ο κ. Βαρουφάκης, θα
έχουµε ύφεση. Θα έχουµε σηµαντική ύφεση, βαριά ύφεση το
2020 στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω, για να καταλάβετε πόσο

11774

δύσκολη είναι η άσκηση, ότι στο Eurogroup το προχθεσινό µπερδεύω το προχθεσινό µε το χθεσινό, γιατί κράτησε και την
επόµενη ηµέρα- οι εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ύφεση στην Ευρώπη είναι από 5% µέχρι 10%. Αντιλαµβάνεστε
ότι κανείς δεν µπορεί να κάνει ασφαλείς εκτιµήσεις, προβλέψεις
για το βάθος της ύφεσης. Από 5% µέχρι 10%! Δεν µιλάµε για 5%
µέχρι 6%, 7%. Από 5% µέχρι 10%. Άρα, δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικοί στόχοι. Υπάρχουν αυτόµατοι σταθεροποιητές. Τι σηµαίνει αυτό, για να πιάσω το νήµα από εκεί που κατέληξα
προηγουµένως; Αυτό σηµαίνει ότι η µεγαλύτερη ύφεση, η πιο
βαθιά ύφεση θα έχει µειωµένα έσοδα. Τα µειωµένα κρατικά
έσοδα δεν θα υπολογίζονται στους όποιους µελλοντικούς δηµοσιονοµικούς στόχους.
Η υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού θα οδηγήσει στην ανάγκη
χορήγησης περισσότερων επιδοµάτων ανεργίας. Η Ισπανίδα συνάδελφός µου προχθές είπε ότι σε δύο εβδοµάδες είχαν ένα εκατοµµύριο απολύσεις -κυρίως στην εστία- στην Ισπανία. Ένα
εκατοµµύριο απολύσεις! Το λέω αυτό, για να δείτε πόσο σηµαντική προσπάθεια γίνεται στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες.
Άρα, εκεί τα επιδόµατα ανεργίας επίσης εξαιρούνται από τους
δηµοσιονοµικούς στόχους.
Αυτά τα δύο καλούνται αυτόµατοι σταθεροποιητές.
Δεν µείναµε, όµως, µόνο εκεί. Τι άλλο αποφασίσαµε; Αποφασίσαµε ότι όποιες παρεµβάσεις γίνονται για τη δηµόσια υγεία,
για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, για την τόνωση των θέσεων απασχόλησης και για την κοινωνική συνοχή πάνω σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες- και αυτές οι δαπάνες
εξαιρούνται από τα όποια δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Αυτά
είναι τα «adjustments». Το πρώτο είναι οι αυτόµατοι σταθεροποιητές, το δεύτερο είναι οι προσαρµογές.
Όλα αυτά, συνεπώς, που υλοποιεί η ελληνική Κυβέρνηση, εξαιρούνται από τους όποιους µελλοντικούς δηµοσιονοµικούς στόχους. Άρα, σε αντιδιαστολή µε το επιχείρηµα «θα πρέπει να
γυρίσετε στους δηµοσιονοµικούς στόχους εκεί που ήσασταν»,
όχι, γιατί αυτά είναι «adjustments», αυτά είναι λόγω της παροδικής κρίσης, η οποία έχει εµφανιστεί.
Απάντησα στο ερώτηµα της κ. Ξενογιαννακοπούλου. Δεν αρκούν τα 500 δισεκατοµµύρια ευρώ. Χρειάζονται περισσότερα.
Σας είπα για ένα πλέγµα µέτρων -στο οποίο νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε σήµερα- που αυξάνει τη γραµµή πυρός της Ευρώπης για το σήµερα και για το αύριο, γιατί συζητάµε και για την
επόµενη ηµέρα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Υπάρχει ρευστότητα
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πιστεύω ότι µε τις κατάλληλες διατυπώσεις θα υπάρχει ζωντανή η προοπτική της κοινής έκδοσης χρέους.
Σε ό,τι αφορά τα ANFAs και τα SMPs θέλω να πω τα εξής: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ANFAs και τα SMPs συνδυάζονται και συνοδεύουν θετικές αξιολογήσεις της χώρας. Πόσα είναι τα ANFAs
και τα SMPs των επόµενων τριών ετών, 2020, 2021 και 2022;
Είναι 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Άρα, αυτά τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συνδυάζονται και συνοδεύουν κάθε εξάµηνο την αντίστοιχη αξιολόγηση. Η έκτη αξιολόγηση που σήµερα «τρέχει» στη
χώρα µας είναι ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ. Το πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι είναι ένα θέµα το οποίο είναι επιλογή
της ελληνικής Κυβέρνησης πώς θα το χρησιµοποιήσει. Σίγουρα,
όµως, 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα από ANFAs και SMPs,
όπως κάποιοι προτείνουν, όταν αυτοί δεν είχαν εξασφαλίσει καν
τη χρήση αυτών για οτιδήποτε εκτός χρέους, νοµίζω ότι είναι
τουλάχιστον ανεύθυνο.
Σε ό,τι αφορά το δανεισµό του δηµοσίου, ναι, οι αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τι αποτέλεσµα είχαν µέχρι
τώρα; Ότι µείωσαν το κόστος δανεισµού της χώρας, άρα κατά
συνέπεια τραπεζών και επιχειρήσεων. Το κόστος, συνεπώς, της
χώρας είναι πολύ χαµηλότερο, απ’ ό,τι πριν από τις δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτές είναι αποφάσεις τις οποίες διεκδικούσαµε από
το 2015 και 2018 και ουδέποτε είχαµε πάρει.
Σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, η σηµερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι την κατάλληλη στιγµή αναλαµβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες µε αποτελεσµατικότητα
και κοινωνική δικαιοσύνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπενθυµίζω σε όσους το παραβλέπουν ή σχολιάζουν εκ του
µακρόθεν µέσω Facebook διάφορες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ότι οι ίδιοι είχαν υπογράψει το πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας να λήξει στις 31-12-2019. Αυτή η Κυβέρνηση
το παρέτεινε για τέσσερις µήνες.
Εδώ είµαστε µέχρι τέλος Απριλίου να αξιολογηθούµε για τις
πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβουµε. Σίγουρα θα είναι πρωτοβουλίες που θα αποδεικνύουν αποτελεσµατικότητα, αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαισθησία.
Κύριε Λοβέρδο, δεν είναι µόνο η Ολλανδία. Είναι και άλλες
χώρες, οι οποίες είναι αντίθετες στην αµοιβαιοποίηση του χρέους, αλλά και επιθυµούν τη χρήση του ESM µε αυστηρούς
όρους, συνδεδεµένους µε µακροοικονοµικές επιδόσεις της
όποιας χώρας. Και σε αυτό είµαστε κάθετα αντίθετοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιες χώρες είναι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι αρκετές χώρες. Τώρα δεν είναι αυτό το θέµα. Αφήστε να τελειώσει
και η σηµερινή διαδικασία και στη συνέχεια µπορώ να έρθω και
να µιλήσουµε ακόµα πιο ανοικτά και διεξοδικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάντως, δεν είναι η πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
οριακοί οι συσχετισµοί. Καµµία φορά ξέρετε δεν τοποθετούνται
και όλες οι χώρες ή κάποιες χώρες -έχει εµπειρία και ο κ. Βαρουφάκης- µπορεί να µην τοποθετούνται, αλλά να κρύβονται πίσω
από κάποιες άλλες. Δεν ετέθη θέµα ψηφοφορίας για να σας πω
ότι είναι η πλειοψηφία ή η µειοψηφία. Γενικώς, όµως, είναι δύο
συγκεκριµένα µπλοκ που έχουν δηµιουργηθεί σε διάφορα επίπεδα στην Ευρώπη.
Προσπάθησα, συνεπώς, να απαντήσω στα περισσότερα.
Πράγµατι η προχθεσινή εξέλιξη σε επίπεδο Eurogroup ήταν απογοητευτική. Θέλαµε λύση. Επιδιώξαµε λύση. Επί δεκαπέντε ώρες
προσπαθούσαµε να βρούµε λύση. Δεν επετεύχθη αυτό. Προφανώς οι λύσεις είναι αποτέλεσµα συµβιβασµών. Πάντα υπάρχουν
συµβιβασµοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουµε σήµερα να είναι
γενναίοι αυτοί οι συµβιβασµοί και να υπάρχουν γενναίες λύσεις.
Και κάτι τελευταίο. Έχω δώσει συγκεκριµένους πίνακες εκ των
οποίων θα ήθελα κάποια στιγµή να τοποθετηθούµε και στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το 2019 έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δει κανείς τα συστατικά
του πλούτου. Τα δύο βασικότερα συστατικά του πλούτου -γιατί
υπάρχει µια κριτική και απ’ αυτό, αλλά έδωσα συγκεκριµένους
πίνακες επί των οποίων δεν τοποθετήθηκε κανένα κόµµα της αντιπολίτευσης-, δηλαδή η ιδιωτική κατανάλωση ήταν το τέταρτο
τρίµηνο του 2019 στο υψηλότερο επίπεδο από το 2006 και οι
επενδύσεις το τέταρτο τρίµηνο του 2019 ήταν 14,4% σε τριµηνιαία βάση. Ήταν η υψηλότερη αύξηση από το 2007.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι είχε δηµιουργηθεί µια δυναµική
στην οικονοµία, την οποία θα έπρεπε να την ακολουθήσουµε το
επόµενο χρονικό διάστηµα. Γι’ αυτό και πιστεύαµε κι είχαµε βάσιµες εκτιµήσεις -και όλοι συµφωνούσαν σε αυτό- ότι η Ελλάδα θα
έτρεχε το 2020 µε ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης πάνω από
2,5%.
Ποιο ήταν το πρόβληµα στο τέταρτο τρίµηνο του 2019; Ήταν
τα αποθέµατα. Τα αποθέµατα που είναι ένα λογιστικό µέγεθος
ήταν που έριξαν το συνολικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Και
για όσους ξέρουν -και υπάρχουν εδώ µέσα στην Αίθουσα συνάδελφοι που ξέρουν καλά µακροοικονοµικά- έχει αποδειχθεί ότι
τα αποθέµατα το επόµενο χρονικό διάστηµα ενισχύουν τους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης.
Συµπερασµατικά, σήµερα πρέπει να δράσουµε έγκαιρα, αποφασιστικά, σε όλα τα πεδία και τα επίπεδα, υγεία και οικονοµία.
Προέχει η υγεία βεβαίως, και έπεται η οικονοµία. Να ακολουθήσουµε τους ειδικούς, να ρίξουµε πολλά όπλα στη µάχη, να
έχουµε περισσότερα όπλα στη µάχη, αλλά να ξέρουµε και πόσο
θα κρατήσει αυτός ο πόλεµος. Γιατί το κρίσιµο θέµα είναι να
βγούµε νικητές απ’ αυτό τον πόλεµο και την επόµενη µέρα να
πιάσουµε το νήµα από εκεί που το αφήσαµε την προηγούµενη
µέρα, µε κοινωνική δικαιοσύνη, µε αίσθηµα δικαίου. Κι αυτό θα
κάνουµε µε ενισχυµένη την κοινωνική συνοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για την ποσοτική χαλάρωση δεν µας
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είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Υπουργέ, η ιστορία κρίνει τους Υπουργούς Οικονοµικών. Δεν κρίνει ο ένας Υπουργός Οικονοµικών τον άλλον. Θα µας κρίνει η
ιστορία κι εσάς κι εµένα.
Σήµερα, όµως, µε την τοποθέτηση που κάνετε και την απάντηση που δώσατε συγκεκριµένα σε εµένα, µε την αναφορά σας
στο καλοκαίρι του 2015, κάνατε ένα κακό στον εαυτό σας, κύριε
Σταϊκούρα. Σήµερα θα πρέπει να πάτε να δώσετε µια µάχη. Το
µόνο όπλο που έχετε εκεί µέσα είναι το όπλο ενός εν δυνάµει
βέτο. Μόλις το απεµπολήσατε. Είχατε Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην ολοµέλεια της Βουλής που σας εξώθησε να
ασκήσετε το βέτο.
Κι εσείς τι κάνατε, κύριε Σταϊκούρα; Μόλις στείλατε µέσα απ’
αυτό το Κοινοβούλιο ένα µήνυµα στον Ολλανδό Υπουργό Οικονοµικών, τον Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών, τους υπόλοιπους
«σκληρούς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε αυτό το βέτο. Μόλις απορρίψατε, πετάξατε στο καλάθι των
σκουπιδιών τη µόνη διαπραγµατευτική δύναµη που είχατε σήµερα στο Eurogroup. Δεν είχατε δικαίωµα να κάνετε αυτό το
κακό στον εαυτό σας, κύριε Σταϊκούρα.
Παρεµπιπτόντως, καταλαβαίνω ότι αν χρειάζεται να φύγετε,
δεν θα το πάρω ως προσβολή. Γνωρίζω ότι τρέχετε. Θα µιλήσω
συνολικά και αν κάποια στιγµή θέλετε, το ακούτε.
Μιλήσατε για 500 δισεκατοµµύρια. Ποιο ποσοστό απ’ αυτό το
µισό τρισεκατοµµύριο, κύριε Σταϊκούρα, είναι πιστωτικές γραµµές και ποιο ποσοστό είναι θετικό δηµοσιονοµικό σοκ; Να σας
πω; Σύµφωνα µε τον δικό µου υπολογισµό, από τα 500 δισεκατοµµύρια µόνο τα 80 δισεκατοµµύρια, δηλαδή, ένα απειροελάχιστο πόσο, ένα µακροοικονοµικά ασήµαντο ποσό.
Εάν συγκρίνετε αυτά τα ποσά για τα οποία µιλάµε, ιδίως ως
ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωζώνης µε αυτό που κάνει η Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία -που είναι πιο κοντά σε
εσάς ιδεολογικά παρά σε εµάς- µε την κυβέρνηση του κ. Τραµπ
στις Ηνωµένες Πολιτείες, το µόνο που υπενθυµίζουν είναι η απίστευτη, ανεύθυνη ολιγωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι, αντί για ένα εµπροσθοβαρές πρόγραµµα, ένα µεγάλο αρχικό θετικό δηµοσιονοµικό
σοκ, επιλέξατε την ακολουθία κάποιων µέτρων που ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο, επικαλεστήκατε –και είναι αλήθεια αυτόότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι πράττει.
Μα, είναι δυνατόν; Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάπτυστη
παγκοσµίως για την ολιγωρία µε την οποία έχει αντιµετωπίσει
αυτή τη συγκεκριµένη κρίση, ακριβώς όπως αντιµετώπισε και την
κρίση του 2010.
Οι φοιτητές οικονοµικών επιστηµών διδάσκονται ήδη ως παράδειγµα προς αποφυγήν τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση πάντα έχανε την οποιαδήποτε ευκαιρία είχε να λειτουργήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά. Εσείς κρύβεστε πίσω από
τις αποτυχίες και τις αστοχίες του Διευθυντηρίου των Βρυξελλών
και της τρόικας για να δικαιολογήσετε τις δικές σας.
Αναφερθήκατε στους αυτόµατους σταθεροποιητές. Κύριε
Σταϊκούρα, κατ’ αρχάς αυτό το αντιγράψετε, το ξέρω. Γιατί
άκουσα πρώτα την Κοµισιόν να µιλάει για τους αυτόµατους σταθεροποιητές.
Ξέρετε, µια κυβέρνηση επικαλείται τους αυτόµατους σταθεροποιητές ως αυτό που θα µας σώσει, όταν ολιγωρεί. Γιατί η
οµορφιά των αυτόµατων σταθεροποιητών είναι ότι είναι αυτόµατοι, ότι δεν χρειάζονται µια κυβερνητική απόφαση να τους ενεργοποιήσει. Γι’ αυτό είναι αυτόµατοι.
Όταν, λοιπόν, µια κυβέρνηση λέει: «Μα, έχουµε τους αυτόµατους σταθεροποιητές», οµολογεί ουσιαστικά ότι δεν έχει τίποτε
άλλο. Είναι οµολογία παταγώδους αποτυχίας για το θετικό δηµοσιονοµικό σοκ.
Είπατε για εξαιρέσεις. Εγώ θέλω –ίσως να µην έχετε χρόνο να
το κάνετε τώρα, αλλά µπορείτε να το κάνετε µε ένα δελτίο
Τύπου- να τοποθετηθείτε δηµοσίως, ευθαρσώς και υπεύθυνα.
Εάν του χρόνου -που θα γίνει- το έλλειµµα του κρατικού προϋπο-
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λογισµού είναι µείον 17%, ποιο κοµµάτι θα εξαιρεθεί από τον
υπολογισµό; Το κοµµάτι που δώσατε στο εθνικό σύστηµα υγείας;
Τα χρήµατα τα οποία θα χάσετε από τον προϋπολογισµό λόγω
της κατάρρευσης της κατανάλωσης θα υπολογιστούν; Θα εξαιρεθούν αυτά από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή που θα σας επιβάλουν του χρόνου η τρόικα που σήµερα λέγεται «ενισχυµένη
επιτήρηση»;
Μιλήσατε για προσαρµογές. Προφανώς και θα γίνουν προσαρµογές. Το είπα, το ακούσατε. Δεν σας είπαµε εµείς ποτέ από το
ΜέΡΑ25 ότι του χρόνου θα σας ζητήσουν πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 3,5%. Όχι. Θα δεχτούν ένα πρωτογενές έλλειµµα της
τάξης του µείον 5%.
Και πώς θα το καταφέρετε αυτό, όταν θα πάτε από το µείον
18% στο µείον 5%; Τότε θα βρεθείτε στη θέση που ήταν το
ΠΑΣΟΚ το 2011. Θα είστε ο Υπουργός Οικονοµικών που βάζει τη
χώρα στον οικονοµικό «γύψο», πιο βαθιά στη χρεοδουλοπαροικία.
Μιλήσατε για την πρώτη κατοικία και είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς καταδικάσαµε την υποταγή του
ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα όσον αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
στο τέλος του 2019. Και καλά κάνετε και τους το θυµίζετε.
Όµως, την ίδια στιγµή που ο Πρωθυπουργός που ηγείται µιας
Κυβέρνησης ζητά από τον κόσµο να µείνει σπίτι -και πολύ σωστάτου λέει επίσης ότι για οκτώ µήνες ακόµη θα σε κρατήσω στο
σπίτι, αλλά µετά µπορεί και να σε πετάξουµε έξω µέσω πλειστηριασµών.
Δεν είπατε τίποτα για το «ΗΡΑΚΛΗΣ». Μιλήσατε µόνο για την
πρώτη κατοικία. Θα το παγώσετε το «ΗΡΑΚΛΗΣ» ή θα δώσετε τα
12 δισεκατοµµύρια στα «αρπακτικά» ταµεία; Είναι ένα ξεκάθαρο
ερώτηµα, πέραν της πρώτης κατοικίας. Το «ΗΡΑΚΛΗΣ» πέθανε
ή δεν πέθανε; Υπάρχει πιθανότητα να ανανήψει το τραπεζικό σύστηµα µέσω του «ΗΡΑΚΛΗΣ»; Εγώ σας λέω καµµία.
Υπάρχει πιθανότητα, εάν συνεχίσετε να µην κάνετε τίποτα, να
µην παγώνετε µε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου το «ΗΡΑΚΛΗΣ», να µην σας ζητήσουν τα 12 δισεκατοµµύρια τα ταµεία;
Τι θα κάνετε όταν θα σας πάνε στα δικαστήρια και υπάρχει νόµος
που τους δίνει το δικαίωµα να σας πάρουν 12 δισεκατοµµύρια
που δεν έχετε; Παγώστε τον τώρα. Δεν απαντάτε σε αυτό. Αναρωτιόµαστε γιατί.
Και τέλος, όσον αφορά το τελευταίο τρίµηνο του 2019, κύριε
Σταϊκούρα δεν είναι εξήγηση αυτή. Εµείς σας λέγαµε ότι θα µειωθεί το ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο του 2019. Εσείς µας λέγατε
ότι θα έχουµε µεγάλη αύξηση του ΑΕΠ.
Τα αποθέµατα είναι εποχικά. Και το 2018 και το 2017 και το
2007υπήρχε αύξηση αποθεµάτων. Θέλετε να το κάνουµε seasonally adjusted; Τι έγινε το ΑΕΠ seasonally adjusted το τελευταίο
τρίµηνο του 2019; Μειώθηκε, κύριε Σταϊκούρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πρώτα
απ’ όλα να σας πω ότι δεν έχω ωραιοποιήσει καταστάσεις και
είµαι πολύ ειλικρινής στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάντα καταθέτω
δηµόσια τις εκτιµήσεις οι οποίες προκύπτουν και επικαιροποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να έχει η ελληνική κοινωνία
απόλυτη αίσθηση της πραγµατικότητας.
Βάσει των τελευταίων στοιχείων του Eurogroup, η ύφεση στην
Ευρώπη, όπως σας είπα, θα είναι από µείον 5% µέχρι µείον 10%.
Ο κάθε µήνας που είναι κλειστή µια οικονοµία κοστίζει στην κάθε
εθνική οικονοµία περίπου 2,5% του ΑΕΠ. Και, ναι, φαίνεται ότι η
ανάκαµψη των ευρωπαϊκών οικονοµιών δεν θα έχει σχήµα «V»,
αλλά θα σχήµα περίπου «U» που θα επεκτείνεται και στο 2021,
που σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχουν δείγµατα ανάταξης φέτος
στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες, αλλά δεν θα είναι τέτοια που να ανακόψουν το βάθος της ύφεσης που ο κάθε µήνας,
όπως είπα, στοιχίζει 2,5% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ
δύσκολες οι εκτιµήσεις για το βάθος στην ύφεση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οικονοµία.
Κάθε εβδοµάδα όχι η κάθε εθνική κυβέρνηση, αλλά η Ευρώπη,
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η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι καλύτεροι παγκόσµιοι οργανισµοί αναθεωρούν, δυστυχώς, επί τω δυσµενέστερω τις εκτιµήσεις τους. Κι εκεί είναι το θέµα πόσο τα µέτρα που λαµβάνονται
θα περιορίσουν το βάθος της ύφεσης ώστε να υπάρξει όσο γίνεται µεγαλύτερη ανάταξη σε κάποια τρίµηνα, αλλά κυρίως, το
2021.
Κύριε Βαρουφάκη, είπατε για τους φοιτητές στα πανεπιστήµια
και τι διδάσκονται. Πράγµατι διδάσκονται πολλά απ’ αυτά που
αναφέρατε, αλλά διδάσκονται και το τι έγινε το πρώτο εξάµηνο
του 2015. Κι επειδή είπατε για παραδείγµατα προς αποφυγή,
αυτό είναι ένα από τα κορυφαία παραδείγµατα προς αποφυγή.
Το να λέτε εσείς για το τραπεζικό σύστηµα και το «ΗΡΑΚΛΗΣ»,
όταν επί των ηµερών σας έγινε η µεγαλύτερη εκροή καταθέσεων
από την αρχή της κρίσεως το 2010 και χρειάστηκε η µεταγενέστερη Κυβέρνηση να κάνει µια τρίτη επώδυνη ανακεφαλαιοποίηση, πάει πολύ.
Εγώ δεν έχω απεµπολήσει κανένα δικαίωµα. Αυτό που είπα και
θα επαναλάβω είναι ότι δεν θέλω να οδηγήσω τη χώρα µου εκεί
που την οδηγήσατε εσείς το καλοκαίρι του 2015. Άρα, θα παραµείνω σε αυτή τη θέση.
Και µιλάτε σε έναν Υπουργό ο οποίος µέχρι τώρα -όχι ως πρόσωπο, αλλά εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τη χώρα- έχει
πετύχει σε επτά µήνες δύο θετικές αξιολογήσεις, εκταµιεύσεις
πόρων για την Ελλάδα, µειώσεις φόρων, παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αντιµετώπιση της Ελλάδας όχι ως
µια εξαίρεση, αλλά ως κανόνα, όπως είδατε και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Πετύχαµε -δεν είµαι από τους ανθρώπους, ξέρετε, που τα δηµοσιοποιώ αυτά, αλλά επειδή µε προκαλέσατε- ακόµα και στις
αποφάσεις του Eurogroup να υπάρχουν λέξεις µέσα που δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο παρερµηνείας για τον τρόπο που αντιµετωπίζεται η Ελλάδα.
Στην περίφηµη απόφαση του Eurogroup για τους αυτόµατους
σταθεροποιητές -γιατί η απόφαση του Eurogroup εκείνης της
Δευτέρας προσυπογράφεται και από εµένα, εκείνη ήταν η απόφαση που µιλούσε για αυτόµατους σταθεροποιητές- η αρχική
αναφορά ήταν σε fiscal rules, σε δηµοσιονοµικούς κανόνες. Ζητήσαµε και απαιτήσαµε -αλλά αυτό προϋποθέτει αξιοπιστία, κρίσιµη λέξη και άγνωστη για µεγάλο διάστηµα για την Ελλάδα- να
µπουν άλλες δύο πολύ σηµαντικές λέξεις δίπλα από το rules, δηλαδή targets και requirements. Τι σηµαίνει αυτό; Και στόχοι και
προϋποθέσεις. Γιατί η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι σε καθεστώς
ενισχυµένης εποπτείας.
Θα µπορούσε συνεπώς µελλοντικά, όπως πολύ σωστά είπατε,
να έρθει κάποιος και να πει «για γύρισε πίσω εκεί που ήσουν».
Έτσι εξασφαλίσαµε και για την Ελλάδα που είναι σε καθεστώς
ενισχυµένης εποπτείας ότι θα αντιµετωπιστεί όπως και οι άλλες
χώρες. Άρα, το κρίσιµο θέµα είναι ποιο αποτέλεσµα φέρνεις για
τη χώρα. Δεσµεύοµαι ότι θα παλέψω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσµα για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη, χρωστάω κάτι στον κ. Λοβέρδο.
Προφανώς δεν µπορώ να δώσω εγώ επιστολή του κυρίου
Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαµβάνεστε ότι δεν απέφυγα να δώσω
απάντηση σε ένα ερώτηµά σας, αλλά δεν έχω εγώ µία επιστολή
την οποία θα µπορούσα να δώσω.
Μου επιτρέπετε να αποχωρήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βαρουφάκη,
έχετε τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να σεβαστούµε τον κ. Βούτση. Έχουµε ξεφύγει και την ευθύνη την έχω
εγώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Σας το
υπόσχοµαι. Χρειάζοµαι λιγότερο από ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά; Είναι
πρωτοφανή αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, κύριε
Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώµη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Είναι και
επί προσωπικού, κύριε Βούτση. Θα είναι λιγότερο από ένα λεπτό,
σας το υπόσχοµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν φταίτε εσείς. Θα ακούσετε γιατί
είναι πρωτοφανή σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ζήτησα συγγνώµη,
κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ο κύριος
Υπουργός αναφέρθηκε στο ότι δεν θέλει να φέρει τη χώρα εκεί
που την έφερα εγώ το καλοκαίρι του 2015.
Θέλω να σας πω ότι εκείνοι που έφεραν τη χώρα µε τα capital
controls στο πλαίσιο του 2015 είναι ακριβώς οι ίδιοι που σήµερα
καταστρέφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας βέτο στο Eurogroup για το ευρωοµόλογο, που ο κ. Σταϊκούρας συµφωνεί
µαζί µας πλέον τώρα, ενώ το 2015 διαφωνούσε, ότι είναι προαπαιτούµενο για την επιβίωση τόσο της χώρας µας όσο και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τα πανεπιστήµια, θέλω απλά γιατί µε προκάλεσε
ο κύριος Υπουργός να του πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι, όπως
ο Πολ Γκρούγκµαν, ο Αµάρτια Σεν και ο Ντάνι Ρόντρικ, οι οποίοι
διδάσκουν το καλοκαίρι του 2015 ως ένα παράδειγµα µιας Ευρώπης που βγάζει τα «µάτια» της και ενός Eurogroup που πνίγοντας τη δική µας θέση εντός του Eurogroup, έκανε κακό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελπίζω ο κ. Σταϊκούρας σήµερα και τις προηγούµενες φορές
να έχει ηχογραφήσει, πατώντας το κουµπί record στο teleconference, στην τηλεδιάσκεψη που έχει, γιατί η ιστορία απαιτεί από
εµάς να καταθέσουµε πρακτικά για το τι είπαµε εκ µέρους των
πολιτών τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω, κάνοντας µια παρατήρηση στη
διαδικασία.
Η παρέµβαση του κ. Σταϊκούρα, η οποία ζητήθηκε από την Αίθουσα και ήταν απολύτως χρήσιµη και ωφέλιµη, έπρεπε να
εξαντληθεί στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που έκαναν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων. Ήταν εντελώς
εκτός διαδικασίας αυτό το πινγκ πονγκ απόψεων -και όχι επί προσωπικών απόψεων- που υπήρξε µε τον αρχηγό του ΜέΡΑ25.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αρχηγός είναι, είχε το
δικαίωµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τότε, θα έπρεπε να ακολουθήσει ένας
δεύτερος γύρος µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι
οποίοι είναι οιονεί αρχηγοί εδώ, δηλαδή εκπροσωπούν τους αρχηγούς των κοµµάτων, για να πουν κι αυτοί το σύνολο των απόψεών τους πάνω στο ζήτηµα, τι πρέπει να προτείνει η χώρα
σήµερα, να κάνουµε κριτική στην Κυβέρνηση, όπως έκανε ο κ.
Βαρουφάκης.
Είναι δηλαδή µια άλλη διαδικασία την οποία ξεκινήσατε και την
αποστερήσατε από τους άλλους κοινοβουλευτικούς, οι οποίοι
δεν τη ζήτησαν ευγενώς φερόµενοι ή αιφνιδιασµένοι απ’ αυτό
που έγινε. Πλην, όµως, δεν ήταν καθόλου σωστή η διαδικασία.
Το προσωπικό του κ. Βαρουφάκη άρχιζε και τελείωνε στην
αναφορά για το πρώτο εξάµηνο του 2015, για το οποίο πραγµατικά θα µπορούσε να κάνει µία αναφορά ενός λεπτού. Γι’ αυτό
αντέδρασα µε αυτό τον τρόπο προηγουµένως. Εν πάση περιπτώσει, έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ζήτησα συγγνώµη
και από όλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, έγινε αυτή η εξαίρεση. Διότι, όταν
µίλησαν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί την προηγούµενη εβδοµάδα,
ο κ. Βαρουφάκης έλειπε. Και έλειπε µε άποψη, επειδή, λέει, θα
έπρεπε να το κάνουµε µέσω τηλεδιασκέψεων κ.λπ.. Εντάξει, δεν
είναι έτσι, διότι δεν βοηθιόµαστε.
Πάµε στην ουσία. Έχω ετοιµαστεί και θέλω να κάνω µια πα-
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ρέµβαση για τα θέµατα δηµοκρατίας τα οποία τίθενται στην παρούσα µεγάλη κρίση. Πλην, όµως, οι αναφορές που έκανε ο κ.
Σταϊκούρας και το µείζον ζήτηµα το οποίο υπάρχει σήµερα µε τη
συνεδρίαση του Eurogroup µε υποχρεώνει να πω µερικά πράγµατα.
Η τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα αφ’ ενός µεν αφήνει ισχυρές
αµφιβολίες για την ίδια τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης, έτσι
όπως εξελίσσεται µέσα από τη συζήτηση που γίνεται τώρα επί
τριήµερο, για το ποια θα είναι τελικά αυτή η θέση και η συνοµολόγηση πάνω σε ποιο πεδίο συµβιβασµού, αν είναι κατ’ ελάχιστον
προωθητικός αυτός ο συµβιβασµός.
Πραγµατικά, η τοποθέτηση του και τις δύο φορές αφήνει ολάνοικτα ζητήµατα που δηµιουργούν ισχυρά ερωτήµατα για τη συνέπεια αυτής της θέσης, τουλάχιστον απ’ αυτήν που ξεκίνησε,
όταν ξεκίνησε προ ηµερών µε τη σωστή επιµονή για την αµοιβαιοποίηση του χρέους.
Αφ’ ετέρου, όµως, αυτή η τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, επιβεβαιώνει απολύτως τον κεντρικό πυρήνα, στον οποίο αναφέρθηκε
και ο εισηγητής µας, ο κ. Τσίπρας, το πρωί, της πρότασης, η
οποία έγινε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, από πλευράς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπευθύνων πριν από λίγες
µέρες, δηλαδή ότι χρειάζονται εµπροσθοβαρή και άµεσα µέτρα.
Διότι ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας, εάν το προσέξατε -πιστεύω όλοι
το πρόσεξαν- το επανέλαβε δύο φορές όχι τυχαία. Μας επεσήµανε ότι σε πρώτη δόση κιόλας, σε πρώτη συζήτηση, η ύφεση
σε κλίµακα Ευρώπης θα είναι 5% ως 10% και όχι 3% ως 4% που
ο ίδιος επέµενε, αντικρούοντας την πρόταση του κ. Τσίπρα, την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προ τριηµέρου. Βεβαίως, είπε ότι κάθε
µήνας επιβαρύνει µε ένα 2,5% επί του ΑΕΠ. Και όλοι γνωρίζουµε
ότι δεν ξέρουµε ακριβώς πόσοι θα είναι αυτοί οι µήνες.
Και είπε, επιπλέον, ότι δεν θα είναι η ανάπτυξη κατά «V», δηλαδή µε µεγάλη ταχύτητα ύστερα, εάν γίνει η µεγάλη κάθοδος
και η µεγάλη ύφεση, αλλά από τώρα προλείανε το έδαφος -και
είναι σαφές και ειλικρινές το ότι το κατέθεσε στην Εθνική Αντιπροσωπεία- ότι θα είναι «U», ότι θα υπάρξει χρόνος και το 2021
και ενδεχοµένως και τα επόµενα χρόνια µιας µικρής βελτίωσης
και σιγά σιγά ξεπεράσµατος της ύφεσης για να πάµε σε µια κλίµακα ανάπτυξης.
Αυτά όλα τα οποία σήµερα είπε ο κ. Σταϊκούρας είναι απολύτως αποκαλυπτικά για το πώς οι οικονοµολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα
από την εµπειρία αυτών των χρόνων της διακυβέρνησης, µε πολύ
µεγάλη ευθύνη έθεσαν προ ολίγων ηµερών ενώπιον του ελληνικού λαού τις προτάσεις για ένα συνολικό πρόγραµµα, το οποίο
ακριβώς επειδή εµπροσθοβαρώς θα εξελισσόταν, θα προλάβανε
τις διαρθρωτικές ή τις συγκυριακές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, για να µην έχουµε αυτές τις εξελίξεις που µπορεί να
µας οδηγήσουν σε διψήφιους αριθµούς ύφεσης, σε µεγάλη χρονική αποµάκρυνση από την έναρξη µιας νέας ανάπτυξης.
Και προφανώς, µε βάση κι αυτά που είπε στην αρχή για τα 500
δισεκατοµµύρια σε σχέση µε τις σηµερινές αποφάσεις του Eurogroup, από εκεί και ύστερα να ανοίξει ένας δρόµος για τυπικά
ή άτυπα µνηµόνια µέσω της υπαγωγής στον ESM. Ήταν άκρως
αποκαλυπτική και χρήσιµη και προς τούτο η παρέµβαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
Όπως επίσης θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι παραδέχθηκε ότι
ενώ όλοι, από τον παραιτηθέντα υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέµατα της υγείας µέχρι την κ. Λαγκάρντ η οποία έχει
και τον πρώτο λόγο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -πράγµατα στα οποία αναφέρθηκε επίσης το πρωί ο εισηγητής µαςλένε για την ανάγκη µιας παρέµβασης ύψους 1,5 τρισεκατοµµυρίου, η όλη συζήτηση που γίνεται και το µπλοκάρισµα που γίνεται
είναι στο κατ’ αρχάς ποσό της τάξης των 500 δισεκατοµµυρίων.
Τι είπε, χθες ο κ. Κόντε; Το προσέξαµε; Είπε: «Εγώ είχα στον
προϋπολογισµό του Δεκεµβρίου προβλέψει 220 δισεκατοµµύρια
χρέος και εξυπηρέτηση χρέους, διότι έχουµε 2,3 τρισεκατοµµύρια χρέος, για το 2020, χωρίς κορωνοϊό. Τι µου λέτε; Τι ποσοστό
θα πάρω από τα 500 δισεκατοµµύρια, ακόµα και στην περίπτωση
στην οποία δεν υπάρχουν άµεσα τουλάχιστον µέτρα, δηλαδή πιστοληπτική γραµµή, µνηµόνια κ.λπ.;».
Είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Πρόκειται προφανώς,
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για την απόδειξη για µία ακόµη φορά –γι’ αυτό ειπώθηκε το περί
ντροπής στην ευρωπαϊκή ηγεσία- για µια ιστορική στιγµή στην
οποία η Ευρώπη, µετά την αποτυχία στο ζήτηµα της αντιµετώπισης της κρίσης χρέους, µετά την παταγώδη αποτυχία στην αντιµετώπιση της κρίσης του προσφυγικού-µεταναστευτικού
ζητήµατος, µετά τις πολλαπλές αποτυχίες µέσα στον σύγχρονο
κόσµο και στην περιοχή µας, να διαµορφώσει και να παίξει έναν
ρόλο ουσιώδη, ώστε να υπάρχει ειρήνη, µια άλλου τύπου ανάπτυξη, να αντιµετωπιστούν ζητήµατα που αφορούν µείζονα θέµατα, όπως η κλιµατική κρίση κ.λπ., έρχεται να αποτύχει και
µάλιστα, µε πολιτική άποψη.
Διότι δεν είναι µια ουδέτερη διαδικασία η οποία οδηγεί σε
αυτές τις αποτυχίες. Είναι πολιτικές απόψεις, είναι επιβολή
ισχύος, επιβολή ισχύος δυνατών έναντι αδυνάτων. Και είναι προφανής η υπονόµευση, η κατάργηση, επί της ουσίας, της οντότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόµι βρισκόµαστε. Όλοι το αναγνωρίζουν, αλλά δεν φαίνεται όµως πως έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο ευθύνης.
Επιτρέψτε µου, να αναφέρω και δύο τρία σηµεία σε σχέση µε
άλλα που είπε ο κ. Σταϊκούρας και αναφερόταν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μην ξαναπείτε για την εκροή καταθέσεων το πρώτο δεκαπεντάµηνο. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι από τα 41 δισεκατοµµύρια
που πράγµατι έφυγαν µέχρι να ολοκληρωθεί εκείνο το δίµηνο,
το οποίο είχε συνοµολογηθεί για την άτυπη προώθηση της πέµπτης αξιολόγησης, η οποία δεν είχε γίνει, τα 21 δισεκατοµµύρια
είχαν φύγει πριν από τις εκλογές του 2015 και είχαν φύγει, ενώ
Υπουργοί σας που κάθονταν σε εκείνα τα έδρανα έβγαιναν καθηµερινά και έλεγαν: «Τα λεφτά µας θα τα διώξουµε στο εξωτερικό, εάν πρόκειται να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση». Μην
αναφέρεστε σε τέτοια πράγµατα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Επίσης, για την πρώτη κατοικία, δύο φορές υπήρξαν παρατάσεις και αναδιαµόρφωση του νόµου Κατσέλη κι έγινε νόµος Κατσέλη - Σταθάκη. Υπήρξε πλήρης προστασία µέχρι το τέλος του
2019. Και µε το νέο πλαίσιο το δηµοσιονοµικό, το οποίο υπήρξε,
διότι είχαµε βγει πλέον από τα µνηµόνια, ήταν σίγουρο ότι θα
υπάρξουν όχι απλά παρατάσεις, αλλά µια πολύ καλύτερη πρόοδος σε αυτό το ζήτηµα, για το οποίο θα πρέπει -σας προκάλεσε
προηγουµένως και η κ. Ξενογιαννακοπούλου- άµεσα και σήµερα
να δεσµευθείτε ότι θα γίνει παράταση, τουλάχιστον µέχρι επιλύσεως του ζητήµατος, µέχρι το τέλος του έτους.
Ακόµα και για το QE, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν µπορούν να συγκριθούν οι δύο φάσεις, διότι τότε παιζόταν και πέτυχε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την αναδιάρθρωση του
χρέους. Επί της ουσίας δεν ήταν τότε αυτό το οποίο παιζόταν το
θέµα του QE, αλλά η ανάκτηση µέσω των ιδίων δυνάµεων της
δυνατότητας να βγαίνουµε στις αγορές, όπως έγινε δύο φορές,
µε συνεχώς και χαµηλότερα επιτόκια. Αυτό έγινε και έγινε µέσω
της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι
βρισκόµαστε σε µία παγκόσµια κατάσταση. Όλοι λένε ότι µπορεί
να βρεθεί µισό δισεκατοµµύριο επιπλέον συνανθρώπων µας που
θα περιπέσουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ταυτόχρονα,
ενάµισι δισεκατοµµύριο είναι στη διακινδύνευση των θέσεων εργασίας παγκοσµίως και συγχρόνως ζητούνται εκατοµµύρια πέντε εκατοµµύρια κατ’ αρχάς- νέοι εργαζόµενοι νοσηλευτές και
άλλοι για την υγεία.
Άκουσα το πρωί δυστυχώς και από τον αγαπητό συνάδελφο,
τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, πάλι κάποιες κουβέντες,
που δήθεν συνοµολογούν ένα υπεύθυνο αφήγηµα και καθόλου
διχαστικό. Ακούστηκαν απ’ αυτό το Βήµα περί ιδεοληψιών, επαναστατικής γυµναστικής, πλειοδοσία προτάσεων και βεβαίως,
έξω απ’ αυτό το Βήµα, από το Facebook, από τις απαντήσεις
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο κ.λπ., ακούγεται συνεχώς το δηλητηριώδες «τι θα γινόταν, φανταστείτε, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη διακυβέρνηση µέσα σ’ αυτή την κρίση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, παρακαλώ, ένα µε δύο λεπτά
ακόµη.
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Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου συναινετική αυτή η συµπεριφορά.
Αντίθετα, είναι µεγάλο λάθος να το θεωρούµε έτσι, διότι εγώ
θεωρώ ότι πρέπει να λογαριαστούµε και θα λογαριαστούµε
τώρα, χωρίς καµία απειλή για το µέλλον, µέσα από υπευθυνότητα, µέσα από υπεύθυνο διάλογο, µέσα από επιχειρήµατα, µέσα
από κατάθεση προτάσεων, µε κοινωνική ευαισθησία, µε δεοντολογία, αλλά όχι µε σιωπή. Όχι µε σιωπή! Μην απαιτείτε σιωπή
και, µάλιστα, να λένε πως είναι ανευθυνότητα µέχρι και τα όρια
της προδοσίας για όσους µιλούν και κάνουν αυστηρή κριτική εκεί
που πρέπει. Διότι υπήρξαν, βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιορισµοί στην κίνηση, στην οικονοµική δραστηριότητα
και γίνονται απαγορεύσεις και γίνεται ένας δηµόσιος διάλογος,
διότι ήταν στοιχεία αναγκαία απολύτως για την αντιµετώπιση της
επιδηµίας και πάνω σ’ αυτά τα µέτρα υπήρξε µία ευρεία συνεννόηση και του πολιτικού συστήµατος. Γίνεται, όµως, ένας δηµόσιος διάλογος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, διεθνώς, για το ποιες
είναι οι συνέπειες και στο επίπεδο της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων, των ελευθεριών, µέσα απ’ αυτήν την ιδιότυπη κατάσταση.
Εκεί υπάρχει µία κυβερνητική ευθύνη. Θέλω να είµαι σαφής.
Υπάρχουν φαινόµενα, δείγµατα, από ορισµένες πλευρές ότι επιχειρείται µία πολιτική αξιοποίηση, µια πολιτική χειραγώγηση, µία
επικοινωνιακή πολιτική, έτσι ώστε µέσα από την κρίση και αξιοποιώντας την υπεύθυνη στάση των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης, όλων -θα έλεγα- των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης, να
υπάρχουν πολιτικά κέρδη.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι υπάρχει µία µη ενηµέρωση στα
όρια της παραπληροφόρησης από τις περισσότερες εκποµπές
των ιδιωτικών µέσων, από περισσότερα κανάλια δηλαδή των
ιδιωτικών µέσων τηλεόρασης. Είναι απαράδεκτο, η συνολική
πρόταση, η οποία δόθηκε µε τηλεδιάσκεψη από τον Πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ για το σύνολο της οικονοµίας, όπως και άλλες προτάσεις που έχουν δοθεί από τα κόµµατα, που έχουν κατατεθεί
στη Βουλή, εδώ, έξω, οι παρεµβάσεις που υπάρχουν, να βρίσκονται εκποδών της ενηµέρωσης, της πληροφόρησης. Κανένα Σύνταγµα, καµµία περιστολή, καµία συναίνεση δεν υπάρχει, έτσι
ώστε να έχουν εκµηδενιστεί η παρουσία και οι προτάσεις των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης στα κανάλια.
Επίσης, υπάρχει µία επιλεκτική υπερπληροφόρηση µερικές
φορές και µία απόκρυψη. Παίρνω την ευθύνη και παίρνω την ευκαιρία, που είναι εδώ και ο Υπουργός, ο κ. Κοντοζαµάνης, διότι
και εγώ παρακολουθώ, όπως και όλοι µας, πραγµατικά µε σεβασµό και µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον κάθε απόγευµα αυτήν την
ενηµέρωση που γίνεται κυρίως από τον κύριο καθηγητή, αλλά
και από τους άλλους κυβερνητικούς υπεύθυνους, για να σας πω
ότι ενώ ερωτάσθε συγκεκριµένα πολλές φορές τι έγινε, ποιοι
είναι οι διορισµοί, πού διορίστηκαν, ποια είναι η πορεία αυτών
των διορισµών, το µέλλον των διοριζοµένων, πόσοι είναι οι γιατροί που έχουν διοριστεί, δεν απαντάτε. Ενώ ερωτάσθε για το
εάν υπάρχει στρατηγική για τις ιδιαίτερες ευπαθείς οµάδες, για
τις ιδιαίτερες δοµές, για ιδιαίτερα σύνολα του πληθυσµού, τα
οποία είτε είναι εγκλωβισµένα είτε είναι ιδιαίτερες κοινωνικές και
άλλες οµάδες, δεν απαντάτε, όπως επίσης και για µία σειρά από
άλλα πράγµατα.
Ακόµα, υπάρχει το ζήτηµα των προσωπικών δεδοµένων. Η δηµοκρατία δοκιµάζεται. Όλοι µαζί θα δώσουµε την απάντηση.
Όλοι µαζί θα ισχυροποιήσουµε την απάντησή µας. Πρέπει να
έχουµε, όµως, επίγνωση. Πρέπει να ξέρουµε ότι δεν µπορούν να
γίνονται αβέρτα άµεσες αναθέσεις και µάλιστα χωρίς διαφάνεια.
Εγώ συγχαίρω τον νυν Πρόεδρο της Βουλής, τον αγαπητό κ.
Τασούλα, διότι έκανε δεκτό, προφανώς και µε επίνευση της Κυβέρνησης, το ότι αύριο θα γίνει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας, όπου θα γίνει η ακρόαση του κ. Πέτσα.
Ένα πράγµα µόνο θέλω να πω. Είναι δυνατόν 11 εκατοµµύρια
να δίδονται σε µία εταιρεία, έτσι ώστε να µην περνάει µέσα από
τη διαφάνεια το ποιοι παίρνουν τελικά αυτά τα εκατοµµύρια.
Διότι θα διαθέσει αυτή η εταιρεία εκατοµµύρια; Δηλαδή, 13,5
εκατοµµύρια ήδη στις περιφέρειες, σε επτά απ’ αυτές, για επικοινωνιακούς λόγους και 24 εκατοµµύρια µε την άρση της υποχρέωσης της ετήσιας καταβολής.
Εµείς είµαστε ευθείς. Πρέπει να δοθούν χρήµατα ιδιαίτερα
στον έντυπο τύπο και στα µέσα ενηµέρωσης. Δοκιµάζεται η ενη-
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µέρωση. Χρειάζεται ενίσχυση, πολλή στήριξη απ’ όλους µας, µε
ευθύτητα, µε διαφάνεια, µε αποφάσεις συναινετικές, για να υποστηριχθούν και οι εργαζόµενοι, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις,
που σ’ αυτή την κρίσιµη φάση του εσωτερικού εγκλεισµού παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Όχι όµως έτσι, διότι αντιλαµβάνεστε
τι σηµαίνει αυτό.
Τέλος, ακούστηκαν περί ανεύθυνου συνδικαλισµού και του κόσµου τα πράγµατα αυτές τις µέρες, όταν αποτόλµησαν οι άνθρωποι πραγµατικά της πρώτης γραµµής να δώσουν τη δική
τους εκδοχή, τη δική τους µαρτυρία, την οποία δεν καλούνται να
την δώσουν στα κανάλια. Όλα τα κανάλια φιλοξενούν απόψεις
γιατρών της πρώτης γραµµής από την Ιταλία, την Ισπανία, την
Αµερική, από παντού, από Έλληνες που ζουν στη Σουηδία, όχι
όµως µέσα από τα ελληνικά νοσοκοµεία, όχι µέσα από το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα, για πλευρές, που θα µπορούσε θετικά η Κυβέρνηση να τις ικανοποιήσει, αιτηµάτων, των ελλείψεων,
ενστάσεων. Γιατί, άραγε, αυτό;
Κλείνω, λέγοντάς σας ότι όλα αυτά και πολλά περισσότερα,
που θίγουν, που ανοίγουν ζητήµατα δηµοκρατίας -είναι σαφές
αυτό- θα έπρεπε και θα µπορούσαν να συζητηθούν σε επίπεδο
Αρχηγών κοµµάτων και από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής
και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά όλων των
κοµµάτων. Εξαρχής, από την αρχή της κρίσης είχε ανοίξει το ζήτηµα και για συνεννόηση σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε διάφορους τρόπους που υπάρχουν, από την σύσκεψη µε τον
Πρόεδρο µέχρι µία καθηµερινή συνεννόηση. Είναι αδιανόητο,
κύριε Πρόεδρε, ο νυν Πρωθυπουργός, ο νυν Υπουργός της Οικονοµίας, καθώς περνάµε απ’ αυτό το κρίσιµο σταυροδρόµι, του
Eurogroup σήµερα, µεθαύριο της Συνόδου Κορυφής, καθώς
λαµβάνονται τέτοιες αποφάσεις, καθώς υπάρχει αυτό το πεδίο
του χάους, όπου είδατε καθηµερινά να αυξάνουν τα στοιχεία και
λέµε ότι πήγαµε από το 3%, το 4% τον 5%, στο 10% της πιθανής
ύφεσης και δεν ξέρουµε τι έρχεται, δεν ξέρουµε εάν θα υπάρχει
δεύτερο κύµα τον Σεπτέµβρη, είναι αδιανόητο να µην ζητάνε συνεννόηση, να µην ζητάνε συνεργασία, να µην µιλάνε µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τους Αρχηγούς των
άλλων κοµµάτων εν όψει τόσο µεγάλων αποφάσεων για τον λαό
µας και για τη χώρα µας. Αυτό, εν κατακλείδι, δείχνει και µία διάθεση για τα ζητήµατα δηµοκρατίας, τα οποία έχουν περισταλεί
σ’ έναν βαθµό, στα όρια του Συντάγµατος -και αυτό όλοι το
έχουµε καταλάβει- δείχνει και µία διάθεση πολιτικής χειραγώγησης και αξιοποίησης, η οποία είναι µεγάλο πολιτικό ολίσθηµα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ και για τις υποδείξεις σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό για να τα
βάλουµε σε µια τάξη. Μέχρι να καθαριστεί ο χώρος, ο κ. Χρυσοµάλλης έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, για να µην παρερµηνευτούν αυτά που είπα στην εισήγησή µου όχι µόνο δεν ζήτησα τη σιωπή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά είπα ότι
είναι καλοδεχούµενη η κριτική και την ακούµε ευχάριστα ακριβώς γιατί κι εµείς µπορεί να έχουµε και λάθη και παραλείψεις
µέσα σε αυτόν τον χαµό της πανδηµίας.
Αυτό, όµως, που τόνισα είναι κατά πόσο διχαστικές λογικές
και διχαστικά µηνύµατα που γίνονται από µεµονωµένα, τολµώ να
πω, όχι πολλά στελέχη σας, εσείς ως κόµµα και προσωπικά,
όµως, αν συµφωνείτε και αν θα θελήσετε αυτές τις φωνές να τις
αποµονώστε, για να µην συνεχίζουν εν µέσω πανδηµίας αυτά τα
διχαστικά µηνύµατα. Και συγκεκριµένα από κάποια στελέχη σας
ακούσαµε ότι αγωνιούν να φτάσει ο αριθµός των νεκρών αντίστοιχο µε την πυρκαγιά στο Μάτι για να συµψηφίσουν τι ακριβώς;
Όσο και για το «θα λογαριαστούµε» προσωπικά, αλλά και εγώ
ως παράταξη, δεν έχουµε να λογαριαστούµε µε κανέναν. Μόνο
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λογαριασµό έχουµε να δώσουµε στον ελληνικό λαό για τα πεπραγµένα µας, όπως κι εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, υποθέτω, και θα κριθούµε όλοι από αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κοντοζαµάνης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ακούστηκαν κάποια πράγµατα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας θα ήθελα για µια ακόµη φορά να πω το εξής, τα
µέτρα τα οποία έχει λάβει η Κυβέρνηση όχι µόνο περιόρισαν την
εξάπλωση του ιού, αλλά κυρίως µε µέριµνα για τον κάθε συµπολίτη µας κατάφεραν και κατέστησαν λειτουργικό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας παρέχει σήµερα, πέραν από τους
ασθενείς µε κορωνοϊό, τις υπηρεσίες του σε κάθε πολίτη που έχει
ανάγκη. Τα νοσοκοµεία εφηµερεύουν κανονικά. Οι πρωτοβάθµιες δοµές της χώρας εξυπηρετούν τον κόσµο. Και µάλιστα
υπάρχουν και διευκολύνσεις. Και οι ιδιώτες γιατροί, οι συµβεβληµένοι γιατροί µε τον ΕΟΠΥΥ, οι φυσιοθεραπευτές, οι οδοντίατροι, τα φαρµακεία λειτουργούν κανονικά προκειµένου να
εξυπηρετήσουν τους συµπολίτες µας.
Βεβαίως σε κάθε ΠΝΠ φέρνουµε διάφορες ρυθµίσεις προκειµένου να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα αυτών των πολιτών
και στην ΠΝΠ που κυρώνουµε σήµερα υπάρχουν συγκεκριµένες
ρυθµίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την άυλη συνταγογράφηση, σε
ό,τι αφορά την διανοµή φαρµάκων κατοίκων, σε συµπολίτες µας
που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο φαρµακείο.
Επίσης, µεταξύ άλλων επιλύουµε και ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε τους άπορους και ανασφάλιστους νεφροπαθείς συµπολίτες µας, οι οποίοι χρειάζονται αιµοκάθαρση. Άρα ανάλογα
µε την εξέλιξη της νόσου, παίρνουµε και τα ανάλογα απαραίτητα
µέτρα.
Θέλω να τονίσω για µία ακόµη φορά, επειδή ειπώθηκε και σε
αυτή την Αίθουσα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των καρκινοπαθών, σίγουρα ένα τέτοιο περιστατικό, µια χηµειοθεραπεία,
µια χειρουργική επέµβαση σε καρκινοπαθή είναι ένα έκτακτο περιστατικό, είναι επείγον και αντιµετωπίζεται από τα νοσοκοµείο
στη χώρα µας. Σε καµµία περίπτωση δεν έχει σταµατήσει η παροχή υπηρεσιών προς αυτή την ευαίσθητη οµάδα συµπολιτών
µας και σε κάθε ευαίσθητη οµάδα.
Μάλιστα ρίχνουµε και άλλα όπλα στη µάχη τα οποία έχουµε
ανακοινώσει, όπως είναι η κατ’ οίκον επίσκεψη, όπου ο γιατρός
θα µπορεί να πηγαίνει στα σπίτια ασθενών, η τηλε-συµβουλευτική και βεβαίως άλλα πολλά τα οποία έχουν προβλεφθεί στις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ή µε υπουργικές αποφάσεις
γίνεται ρύθµιση.
Επειδή αναφερθήκατε στον αριθµό των προσλήψεων, εµείς
όχι µόνο σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, αλλά γενικά σε ό,τι
αφορά την όλη διαχείριση του συστήµατος υγείας, ακόµα και τις
προµήθειες, είµαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Τα νούµερα είναι αµείλικτα. Πάντοτε παρέχουµε νούµερα και τα νούµερα αυτά αλλάζουν κάθε µέρα, γιατί αυξάνονται όχι µόνο οι προσλήψεις, αλλά
και οι προµήθειες τις οποίες κάνουµε στο σύστηµα, προκειµένου
να είµαστε έτοιµοι.
Βλέπετε όλοι τι γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, ένας πόλεµος.
Και η «µικρή» Ελλάδα τα έχει καταφέρει και έχει καταφέρει όχι
µόνο να περιορίσει τον αριθµό των κρουσµάτων, αλλά να έχουµε
επάρκεια σε υλικά και εξοπλισµό. Έχουµε τονίσει πολλές φορές
ότι η περίοδος όπου η χρήση αυτού του υλικού γινόταν ανεξέλεγκτα έχει περάσει. Πρέπει να υπάρχει φειδώ και ορθολογική
χρήση σε ό,τι αφορά τα υλικά προστασίας και τα υλικά που χρησιµοποιούν οι υγειονοµικοί µας.
Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κατάφερε να κάνει πράγµατα που δεν είχε καταφέρει τόσα χρόνια και να υπερκεράσει στρεβλώσεις και ελλείψεις του παρελθόντος και να είµαστε αποτελεσµατικοί και αποδοτικοί στη
διαχείριση αυτής της µάχης.
Μάλιστα, όχι µόνο σε ό,τι αφορά τον αριθµό των προσλήψεων,
διότι είµαστε σαφείς και ξεκάθαροι, όπως είπα, και οι αποφάσεις
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» νοµίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη σε ό,τι ανα-
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φέρουµε, αλλά σε ό,τι αφορά τις προµήθειες, επειδή ακούστηκε
κι αυτό τόσο στην επιτροπή όσο και άλλες φορές, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι τηρούνται κανονικά οι διαδικασίες, απλώς µε
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου προσπαθούµε να επισπεύσουµε τις διαδικασίες. Υπάρχει διαφάνεια στην όλη διαχείριση. Υπάρχει καταγραφή. Μάλιστα ειδική επιτροπή ανθρώπων
εγνωσµένου κύρους καταγράφει αυτές τις προµήθειες και τη
διαδικασία η οποία ακολουθείται, έτσι ώστε να µην µείνει τίποτα
µεµπτό από αυτή την ιστορία. Βεβαίως, σεβόµαστε το χρήµα του
ελληνικού λαού, διότι πρέπει να το ξοδεύουµε µε σύνεση.
Και µε µεγάλη χαρά σε αυτήν την προσπάθεια, να το πω για
µια ακόµη φορά, είναι πολύ θετική η συµβολή ιδιωτών, φορέων
του ιδιωτικού τοµέα, που µας δίνουν δωρεές και χρηµατικά
ποσά, έτσι ώστε την επόµενη µέρα µετά την κρίση το σύστηµα
υγείας να έχει µια παρακαταθήκη, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικό, πιο αποδοτικό και πιο χρήσιµο σε κάθε Έλληνα συµπολίτη µας.
Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σηµείο, γιατί αφορά την Εθνική
Αντιπροσωπεία, τη µεγάλη συµβολή της Βουλής των Ελλήνων µε
τη δωρεάν ποσού 8 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί
για την δηµιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Να ευχαριστήσουµε πάρα πολύ ως Υπουργείο Υγείας και ως Κυβέρνηση
την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά µε την τροπολογία που έχει καταθέσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σήµερα είναι µια διαδικασία κοινοβουλευτική η οποία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ζητάµε την τέταρτη σε σειρά πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου της Κυβέρνησης, µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία περιέχει πάρα πολύ σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες εκ µέρους µας, που επηρεάζουν την
αγορά εργασίας, την κοινωνία και την οικονοµία.
Στη βάση αυτής της αρχικής παρατήρησης, θέλω εισαγωγικά
να πω ότι καθώς παρακολουθώ από το πρωί τη διαδικασία της
συζήτησης όπως διεξάγεται εδώ στο Κοινοβούλιο, είµαι ικανοποιηµένος υπό την έννοια ότι από όλες τις πλευρές της Βουλής,
ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις,
υπάρχει επιχειρηµατολογία, υπάρχει ήπια τοποθέτηση, υπάρχει
συναινετικό κλίµα και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό την κρίσιµη
αυτή στιγµή.
Έτσι, λοιπόν, διαδεχόµενος τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής
τον κ. Βούτση στο Βήµα, θέλω να πω ότι εκτιµώ ιδιαίτερα τον µειλίχιο, τον ψύχραιµο και τον συναινετικό τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκε και αυτό τον τιµά και είναι παράδειγµα προς όλους
µας, πώς στις εθνικές κρίσιµες στιγµές, όπως είναι αυτή που διανύουµε, πρέπει όλοι µε ένα τρόπο υπεύθυνο να τοποθετούµαστε.
Γιατί αυτό που περνάει η χώρα µας δεν είναι κάτι το οποίο εισάγεται από το εσωτερικό, δεν είναι θέµα της χώρας µας, είναι ένα
θέµα παγκόσµιο, ευρωπαϊκό, που δεν ξέρουµε ούτε την έκταση,
ούτε το βάθος, ούτε την ένταση, όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί
από τους περισσότερους οµιλητές.
Θέλω να ξεκινήσω µε κάποια τελευταία στοιχεία, τα οποία
αφορούν την αγορά εργασίας και είναι επίκαιρα, διότι δηµοσιοποιήθηκαν σήµερα και αφορούν και την ΕΛΣΤΑΤ και την «ΕΡΓΑΝΗ». Είναι στοιχεία τα οποία δένουν άρρηκτα και µε το
περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τις
πρωτοβουλίες που πήραµε ως Υπουργείο Εργασίας και ως Κυβέρνηση για να απλώσουµε ισχυρά την οµπρέλα της προστασίας
πάνω από την κοινωνία, πάνω από εργαζόµενους και επιχειρήσεις ταυτόχρονα.
Σήµερα το πρωί ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
τον µήνα Ιανουάριο. Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η
ανεργία έπεσε στο 16,4%. Αποκλιµακώθηκε σε σχέση µε το
18,5% του Ιανουαρίου του 2019. Πρόκειται για µια µείωση 2,1 µονάδων.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι στην ελληνική οικονοµία είχε δηµιουργηθεί µια δυναµική αποκλιµάκωση της ανεργίας, η οποία
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συνεχιζόταν από το 2014 αδιάκοπα, καθώς η αποκλιµάκωση ξεκίνησε το 2013 βάσει των ισχυρών µεταρρυθµίσεων που είχαµε
πάρει ως Κυβέρνηση τότε.
Όλη αυτή η αποκλιµάκωση, δυστυχώς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις που κάνουµε στο Υπουργείο Εργασίας, θα ανακοπεί,
διότι οι προβλέψεις για 15% ανεργία, όπως ήτανε στον προϋπολογισµό που πρόσφατα ψηφίσαµε, δεν θα συνεχιστεί. Η κρίση
διαπερνά την κοινωνία, διαπερνά και την οικονοµία και οι βαθιές
πληγές στην οικονοµία δεν χτυπάνε µόνο τη χώρα µας, χτυπάνε
την Ευρώπη και τον κόσµο. Άρα, η πρόβλεψη είναι ότι θα ανακοπεί η αποκλιµάκωση της ανεργίας και αυτή είναι µια δυσάρεστη
εξέλιξη
Τα στοιχεία του προγράµµατος «ΕΡΓΑΝΗ» που, επίσης, δηµοσιοποιήθηκαν σήµερα και αφορούν τον µήνα Μάρτιο, δηλαδή την
περίοδο της κρίσης, δείχνουν ότι, πράγµατι, επιβεβαιώνεται ότι
το χτύπηµα στην οικονοµία εκ µέρους της πανδηµίας στην Ελλάδα υπήρξε και έφερε ένα αποτέλεσµα αρνητικό κατά σαράντα
µία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις θέσεις εργασίας αρνητικό ισοζύγιο. Είναι το υψηλότερο ισοζύγιο Μαρτίου όλων των προηγούµενων περιόδων.
Όµως, υπάρχουν και οι δεύτερες γραµµές ανάγνωσης του ισοζυγίου της «ΕΡΓΑΝΗ» που έχουν ένα ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να το δούµε γιατί από εδώ µπορούµε να βγάλουµε κάποια
συµπεράσµατα και να οδηγηθούµε στο αύριο.
Τα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα είναι ότι οι απολύσεις, οι
οποίες φαίνονται στο σύστηµα της «ΕΡΓΑΝΗ», υπολείπονται από
τις απολύσεις του 2019. Συγκεκριµένα, οι απολύσεις για το 2019
ήταν ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις, ενώ για το
2020 εβδοµήντα επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερις.
Τι σηµαίνει αυτό; Πολύ απλά σηµαίνει ότι το αρνητικό ισοζύγιο
της «ΕΡΓΑΝΗ» δεν σχετίζεται µε κύµα απολύσεων. Σχετίζεται µε
το ότι δεν δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στον τουρισµό.
Δηλαδή, υπήρξε αρνητικό ισοζύγιο λόγω της απώλειας νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από τον τουριστικό τοµέα
κάθε χρόνο.
Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στις 20 ακριβώς Μαρτίου,
καθώς το διάγραµµα της «ΕΡΓΑΝΗ» συνεχώς κινείται αρνητικά,
σταµατάει να κινείται τη µέρα που η Κυβέρνηση πήρε την απόφαση και προχώρησε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
που συζητάµε σήµερα, δηλαδή στην απαγόρευση και στην ακύρωση των απολύσεων. Και αυτό είναι το ιδιαίτερα σηµαντικό και
ενδιαφέρον.
Έτσι, λοιπόν, µπαίνοντας στην ουσία της συζήτησής µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι προχωρήσαµε
σε πρωτοβουλίες και µέτρα, τα οποία έχουν εκτιµηθεί ιδιαίτερα
από την κοινωνία. Δεν θέλω να πω ότι αυτό αποτυπώνεται στις
δηµοσκοπήσεις. Είναι αποτύπωµα, το οποίο φαίνεται από τα
µέτρα τα οποία πήραµε, από τις ενέργειες τις οποίες κάναµε και
από αυτά τα οποία απλώσαµε πάνω από την κοινωνία ως προστατευτική οµπρέλα, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν τόπο στο
αποτέλεσµα.
Συγκεκριµένα, στη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου στις 20 Μαρτίου που τη φέραµε στη Βουλή, πήραµε αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες, πρωτόγνωρες, οι οποίες, όµως,
ήταν αναγκαίες και θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία συζητάµε σήµερα ως έκτακτα µέτρα
θα αρθούν την επόµενη µέρα που θα βγούµε από την κρίση και
αυτό είναι το σηµαντικό.
Δεύτερον, τι µέτρα πήραµε; Πήραµε µέτρα για να βοηθήσουµε
τους ανθρώπους της εργασίας µε ταυτόχρονο στόχο να διατηρήσουµε θέσεις εργασίας και, ταυτόχρονα, να κρατήσουµε ζωντανές και τις επιχειρήσεις. Είναι λάθος όποιος προσεγγίζει
µονόπλευρα το ζήτηµα, δηλαδή να στηρίξει µόνο την επιχειρηµατικότητα της χώρας µας. Είναι λάθος και όποιος υποστηρίζει
την άλλη πλευρά, να στηριχθούν µόνο οι θέσεις εργασίας, διότι
αυτά τα δύο βρίσκονται σε µια άµεση συσχέτιση. Εάν την επόµενη µέρα δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, όλες µας οι δυνάµεις, όπως αποτυπώνονται
και µε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία σήµερα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έρχονται να συνδεθούν µε αυτόν τον
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πολιτικό στόχο που θέσαµε, να κρατήσουµε ταυτόχρονα και τις
επιχειρήσεις ζωντανές και να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας.
Βλέπετε µέσα σε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
πρωτοβουλία νοµοθετική, όπως είναι η µετάβαση του χρόνου
πληρωµής ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών. Βλέπετε
πρωτοβουλία, η οποία έρχεται να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων. Βλέπετε τη νοµοθετική µας βούληση
να δώσουµε 800 ευρώ σε εργαζόµενους. Δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλά η άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής αυτό ακριβώς
µας δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε. Βλέπετε να στηρίζουµε την
επιχειρηµατικότητα της χώρας µας και τους εργαζόµενους ταυτόχρονα µε το ενοίκιο το οποίο δίνουµε µε µείωση 40%.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν,
στο να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις ισόρροπα και ταυτόχρονα να κρατήσουµε και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Και θέλω να ξέρετε κάτι, γιατί το ακούω πολλές φορές και ως
κριτική, καθώς δεν µπορεί κάποιος να αναγνώσει εύκολα στις
δεύτερες γραµµές των κειµένων των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που εύλογα είναι έκτακτες και δεν µπορεί να τις καταλάβει.
Κοινός παρανοµαστής όλων των νοµοθετικών πρωτοβουλιών
που έχουµε πάρει ως τώρα για όλα, για τις επιχειρήσεις, για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, για όσους ασκούν επιχειρηµατικότητα είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Δεν µπορεί να
υπάρξει ούτε ένα µέτρο ευνοϊκό για επιχείρηση, όπως τα έχουµε
βάλει στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς να υπάρξει
η απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Και αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής µας, έτσι
ώστε την επόµενη µέρα, κρατώντας τις θέσεις εργασίας, στην
επανεκκίνηση ακριβώς της οικονοµίας να διατηρήσουµε καύσιµα, µε πόρους δηλαδή, τα οποία θα ενισχύσουν και την οικονοµία και τις επιχειρήσεις και θα µπορέσουν να κρατήσουν τους
εργαζόµενους στις θέσεις δουλειάς τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Λοβέρδο, θέλετε τον λόγο για παρέµβαση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ήθελα να πάρω τον λόγο για ένα
διαδικαστικό θέµα, αλλά µε ενθάρρυνε η τοποθέτηση του κ. Βούτση, του πρώην Προέδρου της Βουλής.
Δεν ήσασταν το πρωί εδώ. Η σηµερινή ηµερήσια διάταξη σχετίζεται µε την ΠΝΠ. Όµως, επειδή υπάρχουν αυτές οι πολύ σοβαρές εξελίξεις στο Eurogroup και ξέραµε ότι ο κύριος
Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, είναι σε τηλεδιάσκεψη για την προετοιµασία της απογευµατινής συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του
Eurogroup, πήραµε την πρωτοβουλία να ζητήσουµε να έρθει και
δεσµευτήκαµε όλοι -η κ. Ξενογιαννακοπούλου, εγώ, ο κ. Λιβανός,
όλοι οι εκπρόσωποι- να µιλήσουµε επί δύο λεπτά, να του κάνουµε
δύο ερωτήσεις να απαντήσει και να φύγει. Μάλιστα, πήρα και την
ευθύνη να τον παρακαλέσω να το κάνει και του είπα ότι όλοι
έχουµε δεσµευθεί να είµαστε λακωνικοί.
Εκεί µπήκε εµβόλιµος ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος µίλησε είκοσι και λεπτά, έσπασε τη δική του αποχή, επειδή δεν του αρέσει
αυτό που γίνεται, ήρθε εδώ, προσωποποίησε το θέµα, το
έστρεψε αλλού και η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, βρήκε τοίχο. Δεν
έγινε η συζήτηση που θέλαµε. Έχει δίκιο ο κ. Βούτσης να λέει
ότι και εµείς µετά δεν µιλήσαµε. Εγώ, ας πούµε, στην παρέµβασή
µου είχα ερώτηση µετά να κάνω, αφού άκουσα τις απαντήσεις
του. Όµως, επειδή είχαµε όλοι δεσµευθεί, δεν πήρα τον λόγο.
Αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι σωστό να χρησιµοποιούµε το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι εδώ, είναι τόπος δηµοκρατίας.
Έχει, όµως, τον Κανονισµό του. Κάναµε παρένθεση στην απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για να γίνει αυτό και ευγενικά σταθήκαµε όλοι.
Αυτό το πράγµα που έγινε τώρα ήταν εκτροχιασµός, εκτροχιασµός πραγµατικός. Και δεν έφτανε αυτό, δεν έφτανε που δεν έρχεται, δεν έφτανε που ήλθε µόνο σήµερα για να γίνει αυτό το
σκηνικό, µετά µας έκανε και παρατήρηση ότι πρέπει να κλείσουµε.
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Το Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, δεν κλείνει ποτέ. Είπα και
στην προηγούµενη παρέµβασή µου ότι ακόµα και όταν βοµβαρδιζόταν το Λονδίνο, το αγγλικό Κοινοβούλιο ήταν ανοιχτό. Δεν
ξέρω πού συνεδρίαζε -δεν έχω αυτήν την ιστορική λεπτοµέρεια
υπ’ όψιν µου- αλλά έµεινε ανοιχτό, γιατί πέραν της χρησιµότητας
που έχουµε να εγκρίνουµε πράξεις κ.λπ., είναι και ένας συµβολισµός απέναντι σε µια πανδηµία ότι η χώρα θα σταθεί όρθια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν θέλετε κατά τη
διάρκεια της οµιλίας σας, κύριε Γρηγοριάδη, µπορείτε να πείτε
ό,τι θέλετε.
Ξεκινάµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ανάποδα,
µιας και ζήτησε ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης τον λόγο να µιλήσει από
το ΜέΡΑ25 και να έχει υπ’ όψιν του ότι έχει µόνο τρία λεπτά, γιατί
ο κ. Βαρουφάκης µίλησε είκοσι δύο λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζοµαι, όµως, ότι κατά την πάγια τακτική όσων προεδρεύουν στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους θα δώσετε δύο λεπτά επιπλέον. Τα τρία λεπτά είναι πολύ λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μετά θα µου πει ο κ
Λοβέρδος να µιλήσει και εκείνος τρία λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εδώ θα µείνω, αν σκοπεύουν να µιλήσουν όλοι από τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλώς. Θα µιλήσουν
όλοι από τρία λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Έτσι δεν απαντώ στον κ. Λοβέρδο,
παρ’ ότι είχα το δικαίωµα να το κάνω, αλλά µου το στερήσατε
µόλις τώρα, κύριε Πρόεδρε. Εννοώ ότι είχα το δικαίωµα να το
κάνω, αλλά δεν έχω τον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, συγχαρητήρια τέλος. Όσα συγχαρητήρια πήρατε, πήρατε. Και για να εξηγούµαστε, τα πήρατε επειδή ακούσατε τους επιστήµονες, τους
ειδικούς, τους γιατρούς και πήρατε έγκαιρα µέτρα για την πανδηµία.
Ποιους γιατρούς, ποιους επιστήµονες, ποιους ειδικούς άραγε;
Αυτούς που δυστυχώς προχθές -Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας- προπηλακίσανε στο προαύλιο του «Ευαγγελισµού», µόνο και µόνο
επειδή διαµαρτύρονταν γιατί είναι ανοχύρωτοι, απροστάτευτοι
και τους ρίξατε στη µάχη µε τα λιοντάρια.
Θυµίζω ότι την ίδια στιγµή τέτοιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας
συνέβαιναν παράλληλα στα προαύλια όλων των νοσοκοµείων της
Αττικής, δηλαδή του «Τζανείου», του «Λαϊκού», του «Αττικόν» και
ούτω καθεξής.
Τέλος πάντων, ευτυχώς –παρ’ όλα αυτά- που ακούσατε τους
ειδικούς και τους επιστήµονες στην αρχή της κρίσης. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν τους ακούτε και τώρα. Γιατί δεν ακούτε τον
εκπρόσωπο της Ελλάδας, παραδείγµατος χάριν, που ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός διόρισε στους διεθνείς οργανισµούς, ο οποίος
ζητά εναγωνίως να προετοιµαστούµε από τώρα για τη δεύτερη
και τρίτη φάση του σχεδίου αντιµετώπισης της πανδηµίας; Γιατί
δεν τον ακούτε που ζητά εναγωνίως να γίνουν τεστ, περισσότερα
τεστ, «όσα περισσότερα τεστ γίνεται», είπε χαρακτηριστικά. Γιατί
δεν ακούτε τους νοσοκοµειακούς γιατρούς και την οµοσπονδία
τους που ζητούν µέτρα προστασίας, προσλήψεις υγειονοµικού
προσωπικού, νέες µονάδες εντατικής θεραπείας και επίταξη του
ιδιωτικού τοµέα της υγείας;
Εδώ και καιρό έχετε στα χέρια σας µία επιστολή από τρία διαφορετικά πανεπιστήµιά µας, µε την οποία σας ζητούν να προσφέρουν το προσωπικό και τον εξοπλισµό τους για τη διενέργεια
µαζικών τεστ. Κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν απαντάτε στα τρία
αυτά πανεπιστήµια;
Γνωρίζουµε, επίσης, από ακόµα περισσότερο καιρό, ότι το
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας µπορεί να κάνει µέχρι και χίλια τεστ
την ηµέρα. Γιατί δεν αξιοποιείτε, επιτέλους, αυτή τη δυνατότητα;
Δεν φαντάζοµαι βέβαια να περιµένετε τίποτα συγχαρητήρια
από οποιονδήποτε εδώ µέσα επειδή συνεχίζετε να µη φέρνετε,
µια εβδοµάδα µάλιστα αφού σας έχουµε προειδοποιήσει δηµόσια από αυτό εδώ το Βήµα, µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου

11781

για το πάγωµα του «ΗΡΑΚΛΗ». Τα είπε πριν ο Αρχηγός µας, ας
µην τα επαναλάβω και εγώ.
Όµως, αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, εφόσον συνεχίζετε να αρνείστε ακόµα και σήµερα να παγώσετε τον «ΗΡΑΚΛΗ» και σκοπεύετε θρασύτατα να δωρίσετε 12 δισεκατοµµύρια στα
αρπακτικά ταµεία, τι περιµένετε άραγε να υποθέσουµε γι’ αυτό
όλοι εµείς οι Έλληνες πολίτες, µέσα στους οποίους -θυµίζωείναι και οι ψηφοφόροι σας.
Επίσης, δεν σας συγχαίρουµε καθόλου για την έννοια της ατοµικής ευθύνης. Αφήστε που υποπτευόµαστε ότι, αν χρειαστεί, θα
την χρησιµοποιήσετε σαν επιχείρηµα για να ρίξετε το φταίξιµο
στους πολίτες.
Και να σας πω ένα µυστικό; Δεν µένουµε µέσα από ατοµική ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη. Μένουµε µέσα από συνειδητή επιλογή
υπεράσπισης της κοινωνίας µας. Και το µάθαµε καλά αυτό τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια των µνηµονίων σας, κύριε
Μητσοτάκη, εκεί που εκποιήθηκε όλος ο δηµόσιος τοµέας µας
και η δηµόσια περιουσία µας. Από τότε µάθαµε και ξέρουµε να
υπερασπιζόµαστε τη συλλογικότητα και την κοινωνία. Τότε αντιληφθήκαµε για πρώτη φορά την αξία της αλληλεγγύης. Σε µια
πανδηµία δεν υπάρχει ατοµική ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας και του κράτους.
Ο τελευταίος λόγος, κύριε Μητσοτάκη, που δεν θα πάρετε
άλλα συγχαρητήρια είναι η απόφασή σας να µην αντισταθείτε
ούτε και τώρα στο παράνοµο ιερατείο (βλ. Eurogroup) της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ίδια Ένωση που µας την
παρουσιάζετε όλα αυτά τα χρόνια σαν τη µοναδική ασπίδα προστασίας µας, την οποία δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να χάσουµε. Βλέπετε τι κάνει τώρα αυτή η Ένωση. Εκβιάζει ο ένας τον
άλλον. Κλέβει το υγειονοµικό υλικό ο ένας του άλλου. Η δε Γερµανία και η Ολλανδία δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να απαιτούν, εκβιάζοντάς µας, να πάρουµε νέα δάνεια, νέα µνηµόνια.
Αυτή η Ευρώπη, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, της οποίας είστε ο
υποδειγµατικός κρατούµενος, µέσα στην καταρρέουσα τώρα πια
ασφάλεια του κελιού σας, ή θα φτιαχτεί από την αρχή από κινήµατα σαν το δικό µας, το DiEM25, ή θα διαλυθεί πολύ σύντοµα
εις τα εξ ων συνετέθη.
Από αυτή τη διπλή κρίση που έρχεται, δεν θα πάµε σε σκληρότερα και αυταρχικότερα συστήµατα. Αντιθέτως, θα πάµε σε
δηµοκρατικές, ανοιχτές κοινωνίες, µε λογοδοσία στους λαούς
και ισχυρά δηµόσια συστήµατα. Όταν µε το καλό νικηθεί ο
COVID-19, έκπληκτος ο Πρωθυπουργός της χώρας θα αντιληφθεί ότι θα ηττηθεί και ένας άλλος ιός, πιο απάνθρωπος, ο παγκόσµιος νεοφιλελευθερισµός.
Τότε όλοι εµείς οι ελεύθεροι άνθρωποι αυτού του κόσµου θα
επαναλάβουµε «ουδέν κακόν αµιγές καλού» και θα συνεχίσουµε
µπροστά, ενώ εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θα συνεχίσετε να µένετε από συνήθεια πλέον στο κελί σας διερωτώµενος πώς είναι
δυνατόν ο καπιταλισµός σας να άντεξε τον Μαρξ, τον Λένιν, τον
Τσε Γκεβάρα και κυρίως πώς είναι δυνατόν να άντεξε τόσα χρόνια
έχοντας απέναντί του το συµφέρον όλων των λαών του κόσµου,
για να καταρρεύσει τελικά αναπάντεχα, τόσο απρόσµενα, µόλις
αποκαλύφθηκε άξαφνα πόσο ανοχύρωτους αφήνει τους πολίτες
η τυφλή και ανεξέλεγκτη λατρεία του κέρδους και των αγορών,
που εξαφάνισαν παντού, σταδιακά, κάθε είδους δηµόσια προστασία και άφησαν στη θέση τους αδίστακτους αρπακτικούς ιδιώτες,
τους γνωστούς σας παρασιτικούς ολιγάρχες, να προσπαθούν να
αισχροκερδήσουν ακόµα µία φορά από τη σπάνια ευκαιρία αύξησης κερδών που τους προσέφερε αυτή η πανδηµία.
Το ακούσατε; «Ευκαιρία»! Έτσι την είδαν, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τόσο απάνθρωπος, αδιέξοδος και παρανοϊκός είναι
ο νεοφιλελευθερισµός που εσείς υποστηρίζετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική
Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το ιερό Βήµα εδώ και µπορούµε να εκφραζόµαστε, να µιλάµε και να λέµε τις απόψεις µας
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γιατί είναι πρωτοφανές αυτό που ζούµε. Θα ξεκινήσω -δεν είναι
ακριβώς παράπονο- µε µια καταγραφή της πραγµατικότητας και
επισήµανση αυτής.
Είναι πραγµατικά απίστευτο να µην µπορείς να εκφραστείς.
Τόσο καιρό που είµαστε όλοι στο σπίτι µας θέλω να επισηµάνω
ότι -και θα το συνδέσω τώρα µε τα κανάλια και τους τηλεοπτικούς σταθµούς- έχει µιλήσει κάθε καρυδιάς καρύδι. Έχει βγει ο
κάθε απίθανος τύπος σε συνεντεύξεις, σε Skype, σε ζωντανές
συνδέσεις. Ακόµα και τώρα που χρειάζεται να καλύψουν πολύ
µεγάλο τηλεοπτικό χρόνο µε πάνελ, µε παράθυρα, µε καλεσµένους, ένας χριστιανός συνάδελφος δεν βγήκε να µας καλέσει,
να µας πάρει στο Skype, να βγούµε από το τηλέφωνο να πούµε
µία κουβέντα, να πούµε κάτι για τον κορωνοϊό.
Είναι απίστευτο! Κάνω αυτή τη δουλειά είκοσι επτά χρόνια. Περίµενα ότι όταν µε το καλό θα γινόµουν Βουλευτής –όταν είχα
βάλει υποψηφιότητα και αφού ο κόσµος µε τίµησε µε την ψήφο
του- κάποιοι συνάδελφοι θα µου έδιναν τη δυνατότητα να µιλάω.
Απίστευτο! Να πω, λοιπόν, ότι έχουµε και Skype, έχουµε και τηλέφωνα. Μπορείτε να µας καλέσετε. Είναι απίστευτο! Το µοναδικό Βήµα που έχουµε είναι αυτό εδώ το ιερό Βήµα.
Οπότε στον πολύ λίγο χρόνο που έχω θα µου επιτρέψετε να
πω, απευθυνόµενος στη Νέα Δηµοκρατία, το εξής: Δεν τον ξέρω
τον κύριο. Απλά το πρωί ερχόµενος στη Βουλή άκουγα ραδιόφωνο και στο ζάπινγκ που κάνω, έπεσα σε ένα πολύ ασφαλές για
εσάς ραδιοφωνικό περιβάλλον, το ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ», όπου
µιλούσε ο κ. Ρωµανός. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Νέας
Δηµοκρατίας ο κ. Ρωµανός. Δεν τον ξέρω τον κύριο ποιος είναι.
Μπήκα λίγο στο ίντερνετ, τον είδα, πιτσιρικάς είναι σε ηλικία και
είναι κρίµα επειδή είναι πολύ νέος -τριαντάρης, ούτε καν τριάντανα είναι ψεύτης, να λέει ψέµατα.
Είναι κακή η αρχή που κάνετε, κύριε Ρωµανέ, από το πόστο
που έχετε. Δεν µπορείτε να λέτε -ξαναλέω στο ασφαλές περιβάλλον του ΣΚΑΪ, όπου χαριεντιζόσασταν εκεί µε τον δηµοσιογράφο- ότι είναι ψεύτες αυτοί που λένε -γιατί αυτά λέγατε- ότι
κυκλοφορούν οι µετανάστες -όπως εσείς λέτε, εγώ θα πω λαθροµετανάστες- ενώ οι Έλληνες είναι κλεισµένοι στα σπίτια
τους. Ποιοι είναι ψεύτες; Αυτοί που τα λένε ή εσείς που λέτε το
ψέµα αυτό; Είστε ψεύτης, δυστυχώς.
Είπατε, επίσης, ότι είναι ψεύτες αυτοί που επικαλούνται ότι η
ΔΕΗ ή ο κ. Χατζηδάκης κάνει την προσφορά όχι µέσω του πολίτη
και ότι δεν την πληρώνει ο πολίτης, αλλά η ΔΕΗ. Εσείς είστε ψεύτης και γενικότερα να ξέρετε κάτι. Αυτό το αλισβερίσι µε τα µέσα
ενηµέρωσης, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, δεν
θα σας βγει σε καλό. Ξέρετε καλά ότι η ιστορία κάνει κύκλους
και όταν βρεθείτε κάποια στιγµή «στο ταπί» -γιατί θα βρεθείτε κάποια στιγµή, δεν θα είστε µια ζωή οι καλύτεροι, όπως τα παρουσιάζουν τα µέσα ενηµέρωσης και οι εταιρίες δηµοσκοπήσεωντότε θα δείτε πλάτες γυρισµένες.
Κάναµε µία ερώτηση στον Υπουργό Οικονοµικών. Δεν µας
απάντησε. Ήθελα να το θέσω κι εγώ σήµερα. Τι θα πει «θεσµοί»;
Θεσµοί δεν είναι η τρόικα; Δεν λέτε ότι έχουµε βγει από τα µνηµόνια; Δεν λέτε ότι δεν υπάρχουν µνηµόνια; Άρα, πώς µπορεί η
τρόικα, οι θεσµοί να απαγορεύουν την άρση, αν θέλετε, πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας; Γιατί αυτό κάνουν. Και όταν ρωτήθηκε ο Υπουργός σήµερα, είπε «θα δούµε τι θα κάνουµε». Δεν
είπε «το διαψεύδω αυτό κατηγορηµατικά».
Άρα, επειδή ο Απρίλης θα βγει γρήγορα και θα βγούµε από
τον κορωνοϊό, από την πανδηµία, πολύ φοβάµαι τι θα συναντήσουµε όταν θα βγούµε από την πανδηµία του κορωνοϊού, τι θα
συναντήσουµε στη χώρα µας, όπου συνεχίζετε να διαχέετε παράνοµους µετανάστες δεξιά και αριστερά, τι θα συναντήσουµε
όταν ο κόσµος επιστρέψει στις δουλειές του, όταν θα δει ότι οι
επιχειρηµατίες δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν γιατί τα µέτρα
που παίρνετε είναι λανθασµένα.
Κύριε Βρούτση, είπατε πριν από λίγο και παραδεχθήκατε ότι
µπαίνουµε πλέον σε ανεργία. Είπατε ότι έπεσε η ανεργία 2,1%,
όµως αυτό το πράγµα θα κοπεί τώρα.
Τι θα γίνουν τα ελλείµµατα τα οποία δηµιουργούνται αυτή τη
στιγµή στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες, στους επαγγελµατίες,
στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τα λοιπά; Λέτε «ωραία, µην
τα πληρώνετε, ρε παιδιά, βάλτε τα δυο µήνες µετά, τρεις µήνες
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µετά, τέσσερις». Μα, θα κληθώ να τα πληρώσω! Χωρίς να παράγω, χωρίς να εισπράττω, χωρίς να πουλάω, πώς θα τα πληρώσω; Άρα, η ανεργία θα έρθει, όπως και να έχει.
Για το ενοίκιο που είπατε, αφορά στους µεγάλους. Υπάρχουν
πολλές µικρές εταιρείες και επιχειρήσεις που πληρώνουν δύο,
τρία, τέσσερα, πέντε χιλιάρικα ενοίκιο τον µήνα στις επιχειρήσεις
τους και είναι κλειστές. Δυο, τρεις µήνες, τελείωσαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν µπορούν να ανταποκριθούν.
Πάµε τώρα σε ένα άλλο θέµα και θα κλείσω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ακούστε λίγο κάτι και απευθύνοµαι
πάλι σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν έχετε γεµίσει, γιατί αυτό
έχετε κάνει, έχετε εκµεταλλευτεί την παρουσία του κόσµου και
των Ελλήνων στα σπίτια και έχετε γεµίσει την Ελλάδα µε λαθροµετανάστες.
Και θα σας πω και το εξής: Σήµερα το πρωί έλαβα αυτές τις
φωτογραφίες -και θα τις καταθέσω στα Πρακτικά- και παρακαλώ
πολύ όλους τους συναδέλφους να πάρουν αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες είναι έγχρωµες. Έλαβα πενήντα πέντε φωτογραφίες από τη Μόρια. Είναι απίστευτο το µίσος που βγάζουν αυτοί
οι λαθροµετανάστες -τους οποίους έχουµε περιµαζέψει, τους
πληρώνουµε, τους ταΐζουµε, τους έχουν δώσει στέγη, τα πάνταγια την Ελλάδα, για οτιδήποτε θυµίζει Ελλάδα και οτιδήποτε θυµίζει χριστιανισµό. Έχουν καταστρέψει τα πάντα, κατεστραµµένες περιουσίες, αγροικίες στις οποίες έχουν ξηλώσει τα πάντα,
βεβηλωµένες εκκλησίες, αυτοσχέδια σφαγεία. Είναι όλα εδώ!
Έγχρωµες φωτογραφίες από τη Μόρια, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, εικόνες σπασµένες στο πάτωµα, καµένες εκκλησίες,
σταυρός κάτω, βεβηλωµένες ελληνικές σηµαίες, τα πάντα! Αυτά
συµβαίνουν στη Μόρια. Τα έχω ανεβάσει, τα έχουµε ανεβάσει
και ως κόµµα, θα τα παραδώσω τώρα για τα Πρακτικά.
Κύριε Χρυσοµάλλη, ελάτε να τα πάρετε -αφού εκπροσωπείτε
και την Κυβέρνηση σήµερα εδώ, είστε και ο εισηγητής- να τα δώσετε στους συναδέλφους σας. Αυτά συµβαίνουν έξω. Προσέξτε
τι θα δώσουµε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ζητήσαµε κάτι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και έφυγα κιόλας- αλλά δεν το κάνατε πράξη. Με χίλια ζόρια αφήσατε τις εκκλησίες ανοιχτές -δεν έχω χρόνο, δυστυχώς, να αναφερθώ στο
θέµα αυτό- και τελικά απαγορεύσατε διά ροπάλου, µε έναν
άσχηµο τρόπο χθες και ο κ. Χαρδαλιάς και η κ. Κεραµέως και µεγάφωνα να µπουν, λες και από τα µεγάφωνα περνάει ο ιός, αλλά
και το Άγιο Φως να πάει στα σπίτια των Ελλήνων. Πραγµατικά λυπάµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Χήτα.
Να βάλετε και φαξ στο γραφείο σας να σας βρίσκουν.
Τώρα έχει τον λόγο ο Υπουργός, ο κ. Κοντοζαµάνης, για τις
τροπολογίες.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ναι,
κύριε Πρόεδρε, να ενηµερώσω το Σώµα ότι αποδεχόµαστε τις
εξής τροπολογίες, τη µε γενικό αριθµό 257 και ειδικό 27, τη µε
γενικό αριθµό 258 και ειδικό 28 και τη µε γενικό αριθµό 261 και
ειδικό 31.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφερθώ στα ζητήµατα που αφορούν την υγεία, την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλα ζητήµατα. Αναφέρθηκαν αναλυτικά τόσο ο εισηγητής µας όσο και ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής.
Θα σταθώ στην τοποθέτησή µου στη συζήτηση που έχει ανοί-
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ξει και η παρουσία του κ. Σταϊκούρα επέκτεινε και στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, σε σχέση µε τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο Eurogroup.
Το ΚΚΕ δεν καλλιεργεί αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως για παράδειγµα αυτό το οποίο είπε ο κ. Βαρουφάκης, ότι
µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένωση κοινής ευηµερίας.
Αυτά ούτε όνειρα ανοιξιάτικης νυχτός δεν µπορούν να γίνουν και
αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης.
Όµως, ψεύδεται, όπως ψεύδονται και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα.
Ας θυµηθούµε η περιβόητη «ΕΟΚ των λαών» που καλλιεργούσαν οι διάφορες δυνάµεις και στη χώρα µας -και όχι µόνο- ποιο
αποτέλεσµα, ποιο τέλος είχε. Είχε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ευρωζώνη µε τις συγκεκριµένες πολιτικές.
Και ακριβώς εµείς δεν καλλιεργούµε αυταπάτες, γιατί δεν θέλουµε να συσκοτίσουµε τον γνωστό αντιδραστικό της χαρακτήρα, που τέτοιος αντιδραστικός χαρακτήρας ήταν από τα
γεννοφάσκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας λάκκος λεόντων.
Τοποθετούµαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση
της πραγµατικότητας και όχι µε τις φαντασιώσεις καθενός. Διότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι µια συµµαχία των λαών, είναι µια
ένωση ιµπεριαλιστικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο,
είναι µια ένωση αστικών κρατών µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και άρα και διαφορετικά επιµέρους συµφέροντα, τα οποία
απορρέουν από την οικονοµική τους θέση, µια θέση που καθορίζεται από την ανισοµετρία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτές οι υπαρκτές αντιθέσεις και οι ανταγωνισµοί οξύνονται σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, δοκιµάζοντας τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από την ενίσχυση των
φυγόκεντρων τάσεων.
Τι παρακολουθούµε το τελευταίο διάστηµα; Τα ατελείωτα παζάρια για τη διαχείριση µιας νέας ακόµη πιο βαθιάς και µε µεγαλύτερη διάρκεια καπιταλιστικής κρίσης, επιταχυντής της οποίας
και όχι η αιτία ήταν η πανδηµία του κορωνοϊού. Διότι άλλωστε η
επιβράδυνση της διεθνούς καπιταλιστικής οικονοµίας, οι ανησυχίες που εκφράζονται για την πορεία της καταγράφονταν πολύ
πριν ξεσπάσει η πανδηµία. Τα παζάρια έχουν στο επίκεντρό τους
το ευρωοµόλογο, δηλαδή αν θα αµοιβαιοποιηθεί το κρατικό
χρέος για να γίνει χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και βεβαίως, είναι κατανοητή -από τη δικιά τους στάση- η αντίδραση των άλλων χωρών να επωµιστούν τα χρέη άλλων, τη
στιγµή µάλιστα που αυτά τα κράτη, όπως για παράδειγµα η Γερµανία ή η Ολλανδία, δαπανούν εκατοντάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ για τη σωτηρία των δικών τους µονοπωλιακών οµίλων, των
δικών τους επιχειρήσεων, το κάθε κράτος.
Έτσι, λοιπόν, η ευρωενωσιακή αλληλεγγύη αποδεικνύεται το
πιο σύντοµο ανέκδοτο. Άλλωστε, αλληλεγγύη δεν υπάρχει ούτε
στο εσωτερικό των αστικών κρατών, γιατί δεν είµαστε όλοι µαζί
και στη σηµερινή κρίση, ούτε σήµερα είµαστε όλοι µαζί, άρα και
περισσότερο δεν θα είµαστε αύριο.
Όποιος συµβιβασµός επιτευχθεί στο Eurogroup θα είναι «ευθραυστοσυµβιβασµός» ανάµεσα στα διάφορα αντιδραστικά σχέδια που έχουν έναν κοινό παρονοµαστή, το ποιος θα καρπωθεί
τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια τα οποία θα δοθούν µέσα από
τη µορφή της ρευστότητας, της κρατικής χρηµατοδότησης, των
κρατικών εγγυήσεων, των εθνικοποιήσεων ή και των κρατικών
συµµετοχών στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία µε εργαλεία που δεν είναι καινούργια, τα έχουµε ζήσει και
έχουν αξιοποιηθεί όλα αυτά στο παρελθόν. Και φάνηκε από την
εξέλιξη των πραγµάτων ότι όχι µόνο την κοινωνική ευηµερία δεν
έφεραν, αλλά αντίθετα διεύρυναν τα κοινωνικά αδιέξοδα, διεύρυναν ακόµη περισσότερο το κοινωνικό χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στους λίγους που καρπώνονται τον κοινωνικό πλούτο και
στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού.
Και όλα αυτά τα έχουµε δει, ακόµη και την αναδιάρθρωση του
κρατικού χρέους έχουµε δει το 2012 και το ποιος την πλήρωσε.
Έτσι, λοιπόν, η αγωνία όλων σας, όλων των αστικών κοµµάτων, είναι για τη σωτηρία των καπιταλιστικών επιχειρηµατικών
οµίλων, των µονοπωλίων, πακέτα δισεκατοµµυρίων από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πιο γαλαντόµος ο ΣΥΡΙΖΑ, να
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αξιοποιηθεί -λέει- το µαξιλάρι. Από πού προέρχονται τα χρήµατα
για το µαξιλάρι; Από τον ESM µε διάφορα προαπαιτούµενα, τα
οποία είναι οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις, καθώς και από το
µάτωµα του ελληνικού λαού για τα «µατωµένα» πρωτογενή πλεονάσµατα. Όµως και το Κίνηµα Αλλαγής αντίστοιχες προτάσεις
κάνει.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε τη γενναία χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών οµίλων µε την ταυτόχρονη κατάργηση των όποιων δικαιωµάτων έχουν αποµείνει στους εργαζόµενους στα συντρίµµια
που άφησαν τα µνηµόνια και οι αντεργατικοί νόµοι των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, για να
κάνετε ακόµη πιο φτωχούς και ακόµη πιο αναλώσιµους τους εργαζόµενους.
Και το ποιος θα πληρώσει αυτά τα πακέτα των δισεκατοµµυρίων είναι φανερό, θα τα πληρώσουν όλοι οι λαοί και ο ελληνικός
λαός µέσα από την αύξηση του κρατικού χρέους -γιατί εκεί θα
οδηγήσουν- µέσα από την αύξηση της φορολογίας τους, µέσα
από τη µείωση των κρατικών δαπανών και για τα ζητήµατα της
υγείας, που συζητάµε σήµερα την κατάσταση που υπάρχει στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αντί, λοιπόν, οι εργαζόµενοι και ο λαός µας να ψάχνουν τις
διαφορές στις επιµέρους επιπτώσεις των διαφορετικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο Eurogroup και οι οποίες προτάσεις δεν αναιρούν τον αντιδραστικό και αντιλαϊκό τους
χαρακτήρα -γιατί είναι σαν να ψάχνουν για διαφορές ανάµεσα
στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη- πρέπει να οργανώσουν την πάλη
τους για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για µονοµερή διαγραφή του κρατικού χρέους και βεβαίως, για κοινωνικοποιήσεις των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, κεντρικό
επιστηµονικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο.
Ναι, σήµερα αυτό που προβάλλει ανάγλυφα είναι ο σοσιαλισµός ως απάντηση στα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήµατος, στη µπόχα που γεννάει αυτό το σύστηµα, γιατί µε τον
κορωνοϊό αποδεικνύεται ότι ο καπιταλισµός είναι γυµνός. Καταστρέφει αντί να δηµιουργεί και να αξιοποιεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Άλλωστε, µόνο η εργατική τάξη είναι
αυτή η οποία αποτελεί τον παραγωγό του πλούτου και στη χώρα
µας, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά από τη στάση που κρατούν οι υγειονοµικοί και την ανταπόκριση που έχουν. Και αυτή η εργατική τάξη και ο λαός µας πρέπει
να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση που έγινε για τη συνεδρίαση του Eurogroup νοµίζω ότι είναι χαρακτηριστική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά το πέρας αυτών των ενδοενωσιακών διαδικασιών είναι ευκαιρία να συνειδητοποιήσουµε
σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποια Ευρωζώνη ανήκουµε.
Θέλω να πω στον παριστάµενο Υφυπουργό ότι η δική µας αγωνία -και αυτό θα ήταν, ας πούµε, το σηµείο της παρέµβασής µου
µετά την οµιλία του κ. Σταϊκούρα- δεν είναι για τα χρήµατα που
θα προωθηθούν τώρα στα κράτη-µέλη ή για τον δηµοσιονοµικό
χώρο που θα υπάρχει µεθαύριο, αφού ό,τι µέτρα λαµβάνονται
τώρα εξαιρούνται από την πορεία εκάστης οικονοµίας των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης.
Δεν είναι αυτή η αγωνία µας, λοιπόν. Φυσικά είναι και αυτό.
Όµως, η κυρίως αγωνία µας είναι τι θα γίνει, πώς θα γίνει και µε
ποια επιτυχία θα γίνει η επανεκκίνηση των οικονοµιών, και επειδή
µιλάµε για την Ελλάδα στην Εθνική Αντιπροσωπεία της, η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Το µεγάλο στοίχηµα είναι
αυτό. Δεν ξέρω πόσο µεγάλη ή ευρεία θα είναι η ύφεση, αλλά
έχω πολύ ανησυχητικούς δείκτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπα και στην προηγούµενη συνεδρίασή µας ότι το 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
παράγεται από τον τουρισµό. Και εγώ κάνω µια πάρα πολύ φειδωλή επισήµανση, γιατί υπάρχουν πολιτικοί µε εµπειρία, όπως ο
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Αλέκος Παπαδόπουλος, αλλά και πολύ πρόσφατες µελέτες που
εκτοξεύουν πολύ ψηλά τη συµβολή του τουρισµού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, συνυπολογίζοντας και τα επαγγέλµατα
που λειτουργούν γύρω-γύρω από τον τουρισµό. Δεν θέλω να
συµµεριστώ ακραίες φωνές στατιστικού περιεχοµένου. Πάντως,
το 20%-24% είναι. Αυτό το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, λοιπόν,
δεν θα παραχθεί. Δεν γνωρίζω πόσο θα παραχθεί, δεν είµαι προφήτης, αλλά οι ελλείψεις θα είναι πάρα πολύ µεγάλες.
Και πιάνω κι άλλους τοµείς που παράγουν πλούτο για τη χώρα,
όπως είναι η ναυτιλία -δεν έχει θιγεί;-, η εστίαση που δεν περιλαµβάνεται στον τουρισµό, από τα delivery µέχρι τα καταστήµατα υγειονοµικού περιεχοµένου αυτά καθ’ αυτά. Αυτά, κατά τη
Στατιστική Αρχή, υπάγονται µαζί µε άλλα τέσσερα επαγγέλµατα
σε έναν ενιαίο χώρο παραγωγής εθνικού πλούτου που δίνει ένα
21% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τι γίνεται; Τι θα
γίνει; Πώς θα επανεκκινηθεί όλη αυτή η εθνική οικονοµία; Πώς
θα παραχθεί Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ούτως ώστε να υπάρχουν έσοδα στο δηµόσιο ταµείο και στα ασφαλιστικά ταµεία; Το
ερωτηµατικό αυτό πλανάται.
Και επειδή δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Κυβέρνησης, η κριτική µας είναι απολύτως εύλογη. Και επικεντρώνοµαι
στον κ. Θεοχάρη. Έχει η χώρα Υπουργό Τουρισµού; Κάπου
ακούσαµε ότι ορκίστηκε ένας τέτοιος! Ωραία, πέρασε η εποχή
της καλοσύνης, γιατί ήρθε η πανδηµία. Δεν µου λέτε, τι κάνει
αυτός ο Υπουργός; Δεν οφείλει να δώσει τον δικό του τόνο, που
είναι ο πιο προσγειωµένος στην πραγµατικότητα τόνος, αφού
διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο που του παρέχει στοιχεία καθηµερινά; Δεν πρέπει να πει πώς σκέφτεται την επόµενη µέρα; Δεν
µιλάει, απλά κάνει κάποιες δηλώσεις δεξιά και αριστερά που δεν
τις πιάνει το ραντάρ της ελληνικής πολιτικής.
Φαντάζοµαι ότι τέτοιες αγωνίες συµµεριζόµαστε όλοι. Έχοντας την εµπειρία που έχω, συµµερίζοµαι µια µεγαλύτερη αγωνία
τουλάχιστον σε σχέση µε κάποιους που δεν έχουν δει τα πράγµατα από πολύ µέσα. Τι θα γίνει όταν η πανδηµία αποτελέσει,
τουλάχιστον για την παρούσα φάση, παρελθόν;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι το θέµα είναι τεράστιο. Ο ελληνικός λαός µε την πειθαρχηµένη του βούληση, που
θεµελιώθηκε στη λογική της επιστήµης, έχει δείξει στην τεράστια
πλειοψηφία του ωριµότητα που προέκυψε βέβαια και από αυτά
που έζησε τα τελευταία δέκα χρόνια. Και όσο θα περνούν οι ηµέρες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, περιµένουµε λιγότερα παράπονα στην καθηµερινότητά της εξειδίκευσης των µέτρων.
Ως Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κατακλύζοµαι -κατακλύζεται το τηλέφωνό µου,
γιατί τα γραφεία µας είναι κλειστά- από αιτήµατα πολιτών που
µου ζητούν να θέσω στη Βουλή θέµατα που αναδεικνύει η καθηµερινότητα στο πλαίσιο των µέτρων που λαµβάνει η Κυβέρνηση.
Το πρώτο από αυτό αφορά -τέσσερις φορές έχουµε καταθέσει
τη σχετική τροπολογία- το εξής: Θα πάτε µε τον Υπουργό Οικονοµικών σας στην ταξινόµηση των νοσηλευτών, των οδηγών του
ΕΚΑΒ στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα; Δεν έχει αντιδράσει ένας
Υπουργός!
Το λέµε εµείς -το είπαµε πρώτοι- το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε κι
άλλα κόµµατα -νοµίζω όλα- και ένας Υπουργός δεν έχει πει µία
λέξη! Να πει «όχι», να πει ότι το σκεφτόµαστε, να πει «ναι». Τίποτα! Ούτε λέξη!
Και την τελευταία Πέµπτη συµπεριέλαβα αυτό το οποίο είχαµε
χτίσει εµείς ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το είχα κάνει εγώ,
όταν κάτω από το γραφείο µου γινόταν ο χαµός, και είχα περιλάβει τους νοσηλευτές στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Όµως,
αυτό εφαρµόστηκε στον ιδιωτικό τοµέα. Ο δηµόσιος τοµέας είναι
αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών στο προκείµενο. Από
τον κ. Παπακωνσταντίνου µέχρι τον κ. Σταϊκούρα, συµπεριλαµβανοµένου και του κ. Τσακαλώτου, µηδεµία αντίδραση! Γιατί;
Τους λέµε όλοι πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους. Ωραία,
αλλά η ανταπόκριση της ελληνικής πολιτείας δεν πρέπει να είναι
εµπράγµατη; Δεν πρέπει να δείξει χαρακτήρα; Μόνο λόγια; Εδώ
ο στίβος είναι ανοιχτός. Και στρατιωτικά νοσοκοµεία, δηµόσια
νοσοκοµεία, νοσηλευτές, οδηγοί του ΕΚΑΒ. Πρέπει να το δείτε.
Η τροπολογία µας, νοµίζω, είναι µετρηµένη και πρέπει να την κάνετε δέκτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας δούµε τώρα τι γίνεται στην πράξη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά τώρα τα µέτρα που λαµβάνονται. Εγώ αιφνιδιάστηκα σήµερα, κύριε Υπουργέ, όταν ενηµερώθηκα ότι µαία
δηµόσιου νοσοκοµείου που παίρνει µία ενίσχυση 600 ευρώ, τελικά δεν παίρνει 600 ευρώ, αλλά στην πράξη τα 600 ευρώ είναι
575 ευρώ µείον φόρου 178 ευρώ! Ώπα! Παρακαλώ πολύ! Είναι
δυνατόν να φορολογείτε αυτή την ενίσχυση µε αυτό το ποσό;
Είναι τραγικό!
Έχω πάρει οριστικό διαζύγιο µε τον λαϊκισµό. Ουδέποτε µετά
το 2009-2010 έπιασα τον εαυτό µου να γλιστράει προς τα εκεί.
Θεωρώ τους λαϊκιστές ως αντιπάλους του λαού.
Δεν είναι φίλοι του, είναι αντίπαλοί του. Όµως, εδώ δεν µπορείτε να δέχεστε επαίνους για µία πολιτική στήριξης και να τη
ροκανίζετε µε φορολογικά µέτρα. Τι µέτρο είναι αυτό, αφού είναι
τόσο; Καλείστε να απαντήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, θέσαµε την περασµένη εβδοµάδα –το έθεσα
εγώ προσωπικά- το ζήτηµα της εξόφλησης των ακάλυπτων επιταγών. Ο Υπουργός, κ. Σταϊκούρας είχε φέρει εκείνη την ηµέρα
µία τροπολογία και πράγµατι έλυσε ένα θέµα που η Κυβέρνηση
το είχε εξαγγείλει ως µέτρο, αλλά στην πράξη γινόταν χαµός µε
τις τράπεζες που δεν καταλάβαιναν πώς θα το εφαρµόσουν.
Υπήρχαν µάλιστα και αντιφατικές εφαρµογές, αλλά δεν έχω
χρόνο να σας τις αναφέρω.
Το θέµα λύθηκε µε την τροπολογία. Όµως, παρήχθη ένα άλλο,
αυτή είναι η πανδηµία και η κρίση που προκαλεί. Έχουµε δυνατότητα κάποιος να µην εξοφλεί την επιταγή του και, ταυτοχρόνως, έχουµε κλάδους που απ’ αυτή τη µη εξόφληση κινδυνεύουν
µε κατάρρευση. Ο πρώτος τέτοιος κλάδος είναι οι µεταφορές,
στις οποίες στηρίζονται οι τροφοδοσίες των ελληνικών οικογενειών µε τρόφιµα. Αν αυτό σκάσει στα χέρια σας –γιατί οι µεταφορείς έχουν υποχρεώσεις, από το πετρέλαιο κίνησης µέχρι τα
διόδια- θα είναι σοβαρό. Όπως είχα µιλήσει για τις επιταγές προειδοποιητικά και ήµουν ακριβής, θίγω και αυτό το θέµα που είναι
πάρα πολύ µεγάλο.
Η µόνη λύση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι το µέτρο που
σωστά έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση –δεν θα λέµε εδώ ανοησίεςγια την παροχή κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων µε κριτήριο τον
τζίρο του 2019 και µάλιστα σε ένα ποσοστό πραγµατικά σοβαρό.
Αυτήν τη στιγµή το µέτρο δεν εφαρµόζεται. Δηλαδή, αν πας να
κάνεις µια αίτηση σε µια τράπεζα για να σου παράσχει δάνειο µε
τη µορφή κεφαλαίου κινήσεως για τις ανάγκες αυτές, δεν θα το
πάρεις. Δεν έχει ακόµα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος Απριλίου. Υπάρχουν επιχειρήσεις
που δεν το αντέχουν για αυτόν τον µήνα και αυτό πρέπει να το
δείτε για να επιταχύνετε τις συγκεκριµένες διαδικασίες.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ακόµη. Δεν
τελειώνει ο κατάλογος των καθηµερινών θεµάτων που έχει προκαλέσει αυτή η τροµακτική κρίση, την οποία προκάλεσε η πανδηµία. Έχετε αναρωτηθεί για τα προβλήµατα που έχουν οι
οδηγοί των ταξί; Τα µηνύµατα και τα e-mails που έχω πάρει είναι
συνταρακτικά ορισµένες φορές. Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να δείτε τα προβλήµατα στην πράξη και όχι τα προβλήµατα
των γενικών θεωρήσεων κάποιων µέτρων που έχουν ληφθεί.
Υπογραµµίζω µε πολύ θετικό τρόπο τη στάση του Υπουργού κ.
Τσιάρα, ο οποίος µε ενηµέρωσε, γιατί είχα θέσει το θέµα της συνεπιµέλειας. Ήταν η πρώτη επίκαιρη ερώτηση του έτους 2020 για
τη συνεπιµέλεια επί διάρρηξης των σχέσεων του γάµου και είχε
πει ότι το πάει γρήγορα. Είχε υποσχεθεί ότι τον Μάρτιο θα είχε
ολοκληρώσει και τη σχετική ρύθµιση. Όµως, ήρθε η κρίση από την
πανδηµία. Με ενηµέρωσε σήµερα, λοιπόν, επειδή υπάρχουν προβλήµατα και εκεί µε την απαγόρευση κίνησης των διαζευγµένων
γονιών, ότι η επιτροπή έχει συγκροτηθεί, αλλά δεν µπορεί να συνεδριάσει και το χρονοδιάγραµµα πηγαίνει για τον Ιούνιο.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε δύο θέµατα πάρα πολύ ειδικά,
χωρίς καµµία δόση πλειοδοσίας, πλειστηριασµού, φιλολαϊκού
πνεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε την ασφάλιση, ένα ασφαλιστικό θέµα,
αλλά έφυγε ο κ. Βρούτσης. Για όσους έχουν σχέση µισθωτής ερ-
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γασίας, το ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ για Μάρτιο και Φλεβάρη δεν έχει
αναρτηθεί, τα ειδοποιητήρια δεν έχουν αναρτηθεί. Θέλουν να
πληρώσουν κάποιοι απ’ αυτούς και αν δεν αναρτηθούν µέχρι τις
10 αυτού του µηνός που έχουν προθεσµία, χάνουν το πλεονέκτηµα του 25%. Να, ένα πρόβληµα καθηµερινής διαχείρισης
ακόµη που πρέπει να δείτε.
Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχω δικηγορική εµπειρία επί του θέµατος. Το 2017 ψηφίστηκε ο ν.4669 για
τον εξωδικαστικό µηχανισµό αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων. Κοιτάξτε, όσοι θέλουν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις δεν
µπορούν. Τα υποθηκοφυλακεία και τα ειρηνοδικεία είναι κλειστά.
Στην πρώτη τοποθέτησή µου εδώ πριν από τρεις εβδοµάδες
έθεσα το θέµα. Παραµένουν κλειστά ως αποτέλεσµα ενός πάρα
πολύ σωστού µέτρου που έχει επιβληθεί. Όµως, τρέχουν προθεσµίες. Αυτές οι προθεσµίες δεν έχουν µετατεθεί. Δεν µπορούν να
αναρτηθούν ούτε καν οι αριθµοί των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών που έχουν να κάνουν µε διάφορα βάρη. Δεν µπορούν να διατυπωθούν και να συµπληρωθούν τα πεδία της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας που αφορούν –επαναλαµβάνω- συγκεκριµένα βάρη που υπάρχουν πάνω στα ακίνητα.
Νοµίζω ότι εδώ πρέπει να τοποθετηθεί η ελληνική πολιτεία.
Δεν ξέρω, δεν θυµάµαι, αλλά νοµίζω ότι ο Υπουργός Οικονοµικών –και όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης- είχε φέρει το θέµα το
2017 στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος Υπουργός έχει τη
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία πρέπει να την αναλάβει.
Κύριε Πρόεδρε, τα µέτρα, αν είναι καλά ή κακά, δεν θα κριθούν
στη φάση της εξαγγελίας τους. Θα κριθούν στη φάση της εφαρµογής τους. Και τα µέτρα –και κλείνω µε αυτό- είναι δύο ειδών.
Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, είναι τα µέτρα σαν και αυτά τα τελευταία που αφορούν την καθηµερινότητα των Ελληνίδων και των
Ελλήνων τώρα εδώ που µιλάµε και η στρατηγική και τα συγκεκριµένα µέτρα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε το Eurogroup
που θα συνεδριάσει και πάλι το απόγευµα που αφορούν την επόµενη µέρα. Η επόµενη µέρα δεν θα είναι εύκολη. Πρέπει να είµαστε όλοι προτετοιµασµένοι. Και προετοιµάζεσαι όχι
υπογραµµίζοντας τις δυσκολίες, αλλά καταρτίζοντας το σχέδιο
αντιµετώπισης και αυτής της κρίσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι σε αυτήν την
πολύ µεγάλη δοκιµασία που περνάει η χώρα µας µαζί µε όλον
τον κόσµο, αυτό που έχει πρώτη αξία και προτεραιότητα είναι η
ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτόν τον λόγο, από την πρώτη στιγµή εµείς
ταχθήκαµε αλληλέγγυοι σε κάθε προσπάθεια που έχει να κάνει
µε την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής µε τα µέτρα πρόληψης,
για να εµποδίσουµε τη διασπορά αυτής της µεγάλης πανδηµίας.
Το κρίσιµο, όµως, θέµα σήµερα δεν είναι ότι περιοριζόµαστε
µόνο εκεί. Πρέπει να µείνουµε όρθιοι συνολικά ως λαός, ως
χώρα, ως κοινωνία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να µπορέσουµε το επόµενο διάστηµα να αντιµετωπίσουµε τις πολύ σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες θα
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά σε πάρα πολλές πτυχές της
ζωής µας, ακόµα και στην ίδια την υγεία και την ανθρώπινη ζωή,
καθώς όλοι οι επιστήµονες πλέον µας προειδοποιούν –το απευχόµαστε, βέβαια, αλλά οφείλει η Βουλή και η Κυβέρνηση να είµαστε προετοιµασµένοι- ότι µπορεί από το φθινόπωρο να δούµε
ένα επόµενο κύµα.
Συνεπώς για να µείνουµε όρθιοι δεν αρκούν αποσπασµατικά
µέτρα. Χρειάζονται σήµερα γενναία, ολοκληρωµένα µέτρα, όπως
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πριν από δύο µέρες σε
όλες τις πτυχές, δηλαδή µέτρα για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, πάνω απ’ όλα µε τις αναγκαίες µόνιµες προσλήψεις και όχι απλώς µε τις προσλήψεις συµβασιούχων που
ακόµα δεν έχουµε καν, όπως είπε ο κ. Βούτσης προηγούµενα,
ξεκάθαρη εικόνα πόσοι από αυτούς τους συµβασιούχους έχουν
προσληφθεί.
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Και, µάλιστα, κύριε Υφυπουργέ, που είστε και αρµόδιος για τα
θέµατα υγείας, αυτό δεν είναι κάτι που το λέµε µόνο εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Αντιπολίτευση. Σας καλώ να διαβάσετε και τη σηµερινή
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», όπου ακριβώς µέσα στο σκεπτικό της µεγάλης
κρίσης και της δυσµενούς προοπτικής που έχουµε µπροστά µας
για όλα αυτά τα ζητήµατα, βάζει το θέµα –από τη δική της σκοπιά- των µόνιµων πλέον προσλήψεων και της µόνιµης στήριξης
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Το δεύτερο θέµα είναι φυσικά οι µεγάλες κοινωνικές
συνέπειες. Εδώ δεν µπορεί αυτήν τη στιγµή να µην υπάρχουν οι
ανάλογες πρωτοβουλίες και τα ανάλογα µέτρα από την πλευρά
της Κυβέρνησης.
Θα ήθελα να πω και να ενηµερώσω το Σώµα -προφανώς είστε
ήδη ενήµεροι- ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σύσσωµη η
Κοινοβουλευτική µας Οµάδα κατέθεσε µία τροπολογία όσον
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αν αυτό ήταν
επιτακτικό και το θέταµε όλο το προηγούµενο διάστηµα,
καταλαβαίνετε ότι τώρα, µέσα σε αυτό το πλαίσιο που ζούµε, της
πανδηµίας, των ανθρώπων που χάνουν τις δουλειές τους, που
έχουν µειωµένους µισθούς, γίνεται πλέον επιτακτικό και
εντάσσεται, κύριε Υπουργέ, πλέον και µέσα στα µέτρα που
οφείλετε να πάρετε όσον αφορά την αντιµετώπιση των συνεπειών
της πανδηµίας.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε να υπάρχει παράταση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου και
αναστολή µέχρι τότε των πλειστηριασµών. Το θέσαµε πριν από
λίγο στον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Σταϊκούρα. Δυστυχώς,
δεν πήραµε σαφή απάντηση, πήραµε µισόλογα. Εµείς λέµε ότι
δεν είναι ώρα για µισόλογα. Ο κόσµος που µας ακούει, αγωνιά.
Είναι ευκαιρία, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πού εκπροσωπείτε
τώρα την Κυβέρνηση, σε λίγο που θα έρθει η ώρα της
ψηφοφορίας, να πάρετε επιτέλους µία κατηγορηµατική θετική
θέση, να πείτε το αυτονόητο, ότι παρατείνεται η προστασία της
πρώτης κατοικίας µέχρι το τέλος του χρόνου.
Ταυτόχρονα, όµως, ο εισηγητής µας, ο κ. Τσίπρας, έκανε µια
αναλυτική παρουσίαση των αναγκαίων οριζόντιων µέτρων, των
εµπροσθοβαρών και γενναίων, που χρειάζεται να πάρει η
Κυβέρνηση σήµερα για να στηριχθεί η πραγµατική οικονοµία, για
να αντιµετωπιστεί µια βαθύτατη ύφεση που έρχεται µπροστά
µας, τα λουκέτα, η ανεργία, οι µεγάλες ανισότητες, που συνεχώς
θα διευρύνονται το επόµενο διάστηµα, αν τώρα δεν πάρετε αυτά
τα µέτρα.
Πρέπει, λοιπόν, να πούµε και εκεί ότι τα µέτρα που έχετε πάρει
έως τώρα είναι ιδιαίτερα αποσπασµατικά. Μας ανέφερε ο κ.
Σταϊκούρας πριν µια σειρά από προσπάθειες που γίνονται στο
Eurogroup. Το θέµα είναι πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η
προσπάθεια, µε τα όποια µέτρα ήδη έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για να στηριχθεί η πραγµατική οικονοµία. Αυτό πρέπει
να γίνει τώρα µε γενναιότητα ανάλογη µε αυτήν άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε µια µερική εικόνα από τον πίνακα
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το πρόγραµµα που παρουσίασε. Η
πραγµατικότητα είναι ότι, δυστυχώς, η Ελλάδα είναι στις
χαµηλότερες θέσεις όσον αφορά στα οριζόντια µέτρα που έχει
λάβει σε σχέση µε το ΑΕΠ. Και επειδή είπε ο κ. Σταϊκούρας για
την ύφεση και µάλιστα ανέφερε και την πολύ δυσµενή πρόβλεψη
ότι µπορεί να φτάσει από 5% έως 10%, θα ήθελα να πω ότι αυτό
ενισχύει ακόµα πιο πολύ το δικό µας επιχείρηµα, ότι αν
περιµένετε ύφεση και κάνετε µια τέτοια πρόβλεψη, τώρα είναι η
ώρα να πάρετε µέτρα, γιατί η επανεκκίνηση δεν θα γίνει άµεσα
πατώντας ένα κουµπί την επόµενη µέρα, όταν σταδιακά θα
αρχίσουµε να γυρνάµε πίσω σε µια κανονικότητα της οικονοµίας.
Επίσης, επειδή τα στοιχεία πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε και
να τα λέµε µε την ολοκληρωµένη τους έκφραση ο κ. Σταϊκούρας
ανέφερε ότι υπήρχε µια θετική τάση µέχρι το τέλος του χρόνου,
αλλά προφανώς ξέχασε να αναφέρει ότι ο χρόνος έκλεισε τον
Δεκέµβρη του 2019 µε 1% ανάπτυξη, όταν τον Ιούλιο ήταν 2,8%
ο ρυθµός ανάπτυξης. Άρα, τα στοιχεία της επιβράδυνσης και της
ύφεσης είχαν ξεκινήσει στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, πολύ πιο νωρίς από την κρίση της πανδηµίας.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να αφήσουµε να γίνει αυτό το «V» που
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ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. Τώρα είναι η στιγµή για να γίνουν
αυτές οι γενναίες, εµπροσθοβαρείς προβλέψεις και µέτρα όσον
αφορά την πραγµατική οικονοµία, τη στήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την αναγκαία ρευστότητα.
Ο κ. Βρούτσης έφυγε, αλλά στο θέµα της εργασίας η εικόνα,
τα στοιχεία δυστυχώς δεν είναι ακριβώς όπως τα παρουσίασε.
Παρ’ ότι έχει φύγει, επειδή όλα καταγράφονται και είναι
ιστορικές και οι στιγµές που ζούµε και στην Ευρώπη και στη
χώρα µας, εγώ θα ήθελα να αναφέρω τα ακριβή στοιχεία όσον
αφορά τα ζητήµατα της ανεργίας και των συγκρίσεων που έκανε.
Τον Μάρτιο του 2019 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 44.000. Οι
αποχωρήσεις ήταν εκατόν πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσιες
ογδόντα τέσσερις και οι προσλήψεις διακόσιες δύο χιλιάδες. Τον
Μάρτιο του 2020 έχουµε ένα αρνητικό ισοζύγιο 41.000. Και
µάλιστα ο φόβος είναι ότι είναι πολύ µεγαλύτερη η απώλεια των
θέσεων εργασίας γιατί πήρε η Κυβέρνηση και ένα µέτρο, το οποίο
είναι και ένα µέτρο αµφισβητούµενο µέσα σε αυτή την διαδικασία
και σε αυτή την κρίση που περνάµε, όποιος χάνει τη δουλειά του
να πηγαίνει στον ΟΑΕΔ όχι αναγκαστικά άµεσα, όπως είχε την
υποχρέωση, αλλά να µπορεί σε πρώτη φάση και χειρόγραφα. Άρα,
δυστυχώς, ο φόβος µας είναι ότι η ανεργία είναι ακόµα
µεγαλύτερη από αυτήν που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης.
Και εδώ δεν µπορεί να ακούµε από την Κυβέρνηση ότι το
µέτρο της αναστολής των συµβάσεων εργασίας ή της εκ
περιτροπής εργασίας και της µείωσης κατά 50% των µισθών για
έξι µήνες είναι ασπίδα, όπως µας παρουσιάζεται, για τη στήριξη
των µισθών και της εργασίας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ίσα-ίσα
ανοίγετε έτσι την πόρτα για µαζικές απολύσεις στο µέλλον, διότι
τα µέτρα που έχετε πάρει δίνουν εγγύηση µόνο για την περίοδο
της κρίσης, δηλαδή για όσο ισχύουν αυτά τα µέτρα που αυτήν
τη στιγµή εφαρµόζονται. Δεν υπάρχει καµµία εγγύηση ότι την
επόµενη ηµέρα οι ίδιοι εργαζόµενοι θα έχουν δουλειά ή ότι θα
υπάρχει ο ίδιος αριθµός θέσεων.
Εµείς καλούµε από αυτό το Βήµα και λέµε ότι το πρώτο που
πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση είναι οριζόντια µέτρα για την
πραγµατική οικονοµία και ουσιαστική στήριξη, πραγµατική
στήριξη των µισθών και των θέσεων εργασίας, κάτι για το οποίο,
όπως µας είπε -και εµείς καλόπιστα το δεχόµαστε και το
χαιρετίζουµε- ο κ. Σταϊκούρας, δίνουν αυτήν τη µάχη σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει το πρόγραµµα «SURE», υπάρχει η
επιστολή για το ευρωοµόλογο. Όµως, δεν µπορεί να υπάρχει
αυτή η ανακολουθία, δηλαδή αυτά να τα προασπίζεστε στην
Ευρώπη και να µην τα εφαρµόζετε στην Ελλάδα.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι έχουµε πολύ
έντονες αντιρρήσεις για πολλά σηµεία αυτής της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως και ο εισηγητής µας ο κ.
Τσίπρας τα ανέφερε προηγουµένως. Είναι δηµοκρατική µας
υποχρέωση -και αυτό το τόνισε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης ο Τσίπρας- να ερχόµαστε και να ασκούµε κριτική, να
κάνουµε προτάσεις όχι για µικροπολιτικούς λόγους, αλλά µε
απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης, της κοινωνικής και της
συλλογικής συγκυρίας, για να προτρέπουµε προκειµένου
πραγµατικά η χώρα µας να µπορέσει να βγει όρθια και να βγούµε
όρθιοι από αυτήν την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό. Τόσο µου ζητήσατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι µεγάλη παράλειψη εκ µέρους
µου, µέσα από την πληθώρα των θεµάτων, να επισηµάνω µια
αδικία που γίνεται, κύριε Υπουργέ. Λυπάµαι που δεν είναι ο κ.
Βρούτσης εδώ και παρακαλώ να του το µεταφέρετε.
Έχουν ληφθεί µια σειρά από µέτρα, όπως το επίδοµα των 800
ευρώ για αυτούς που απασχολούνται σε τοµείς που πλήττονται.
Για τους δηµοσίους υπαλλήλους ή για τους υπαλλήλους που
εργάζονται σε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου που υπάγονται τη
Γενική Κυβέρνηση, επειδή µισθοδοτούνται, έχει προβλεφθεί ότι
δεν υπάγονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέσα σε αυτούς, όµως, υπάρχουν και οι ταξιθέτες και οι
ταξιθέτριες. Αναφέροµαι σίγουρα στο Μέγαρο Μουσικής της
Αθήνας και ίσως και της Θεσσαλονίκης. Οι ταξιθέτες και οι
ταξιθέτριες δεν έχουν αντικείµενο εργασίας, έχουν σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου, διαλείπουσας εργασίας, όχι
συνεχούς, δηλαδή και µένουν στον άσσο. Και επειδή η κ.
Στρατινάκη απαξιοί να µας δώσει µια απάντηση, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα καταθέσαµε σχετική ερώτηση. Λυπάµαι για την
κ. Στρατινάκη, γιατί είναι ενηµερωµένη.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ ενηµερώστε τον συνάδελφό σας,
τον κ. Βρούτση, ότι η Γενική του Γραµµατέας δεν ανταποκρίνεται
και επειδή ο ίδιος το βλέπει θετικά, αν είναι δυνατόν να
ανταποκριθεί. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αδικία! Είναι άνθρωποι
που πραγµατικά δεν έχουν να φάνε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα κλείσουµε τον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
µε τον κ. Σπήλιο Λιβανό από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δεν σας κρύβω ότι είναι καλή ιδέα αυτή µε το κουβούκλιο,
αλλά αισθάνοµαι λίγο κατά τρία τέταρτα σαν Πάπας που τον
βάζουν µέσα σε ένα τέτοιο γυάλινο! Αντιλαµβάνοµαι ότι
καλύπτονται αυτοί που είναι κάτω από το Βήµα, αλλά δεν
καλυπτόµεθα εµείς που µιλάµε από εσάς, που µιλάτε και είστε
πάνω από το Βήµα. Οπότε την επόµενη φορά να αισθανόµαστε
περισσότερο…
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συµφωνήσατε και µια
φορά µε τον κ. Βελόπουλο! Είπε και αυτός ότι αισθάνεται σαν
Πάπας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ας
επανέλθουµε, µετά την ευθυµία που τη χρειαζόµαστε όλοι στη
χώρα, στον κόσµο, αλλά και εδώ σε αυτήν την Αίθουσα γιατί
είµαστε από το πρωί και συζητούµε δυσάρεστα πράγµατα, στη
συζήτησή µας.
Η πατρίδα µας µε όπλο την πιστή τήρηση των κανόνων που
εισηγούνται οι επιστήµονες και που όλα τα κόµµατα την
επικροτούν έχει κατορθώσει να αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα
ικανοποιητικά την απειλή.
Θρηνούµε, βέβαια, νεκρούς, τις οικογένειες των οποίων θέλω
να συλλυπηθώ και από αυτό εδώ το Βήµα εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά η µάχη φαίνεται να κερδίζεται σιγά-σιγά.
Κερδίζουµε, όµως, όπως επεσήµανε χθες και ο Πρωθυπουργός και κάτι ακόµα, άλλη µια µάχη. Κερδίζουµε την κοινωνική αλληλεγγύη της υπηρεσίας του συλλογικού καλού και της
φροντίδας στους πιο αδύναµους, την υπευθυνότητα για την τήρηση αυτών των µέτρων, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
στους θεσµούς, την προσήλωση στον τεκµηριωµένο τεχνοκρατικό λόγο, που αποτελεί µια διακοµµατική απάντηση στον λαϊκισµό και τα fake news, από όπου και αν αυτά προέρχονται.
Στο πλαίσιο αυτό θέλω να επισηµάνω και πάλι ότι ζούµε ιστορικές στιγµές. Ο πολιτικός λόγος όλων µας απαιτεί προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κάποιοι παρασύρθηκαν σήµερα
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν θα τους ακολουθήσω. Διεξήχθη σήµερα εδώ µέσα µια εµβόλιµη συζήτηση για το Eurogroup. Ο Υπουργός Οικονοµικών ενηµέρωσε τους εκπροσώπους
του λαού και απάντησε στους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων. Όπως και µε την παρουσία και ενηµέρωση του Κοινοβουλίου από τον Πρωθυπουργό την προηγούµενη εβδοµάδα, έτσι
και σήµερα αποδεικνύεται ότι η Ελλάς τιµά τη δηµοκρατική παρακαταθήκη του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος και της κοινοβουλευτικής µας ιστορίας. Η Βουλή παραµένει ανοιχτή
σήµερα, όπως θα έπρεπε, στη διάρκεια αυτού του σύγχρονου
πολέµου. Η δηµοκρατία µας ζει και αναπνέει, για να εµπνέει εµπιστοσύνη και να δίνει θάρρος στις Ελληνίδες και τους Έλληνες
που δίνουν έναν αγώνα ζωής απέναντι στην πανδηµία, έναν
αγώνα µετά από δέκα χρόνια προσπάθειας για οικονοµική επιβίωση στα δύσκολα χρόνια των µνηµονίων και της σκληρής λιτότητας.
Ο κ. Σταϊκούρας έδωσε το περίγραµµα των θέσεων της Ελλάδας, αλλά και της πραγµατικότητας των ισορροπιών του Euro-
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group και άρα, της σύγχρονης Ευρώπης. Δεν θα σας κουράσω,
επαναλαµβάνοντας τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ευρώπη πρέπει σήµερα -χθες, ει δυνατόν- να προχωρήσει σε αποφάσεις πέρα από τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των οικονοµικών,
να ανοίξει τη συζήτηση της εκµετάλλευσης της τεχνολογίας, της
δηµιουργίας νέων νοµικών πλαισίων για τις έκτακτες καταστάσεις, να προασπίσει τα προσωπικά και εργασιακά δεδοµένα,
αλλά και να δράσει δηµιουργικά και ευφάνταστα για να αντιµετωπίσει τις νέου τύπου υβριδικές απειλές.
Η µέχρι τώρα στάση της Ευρώπης δείχνει ότι κάνει βήµατα
σωστά µεν, αργά και διστακτικά δε. Η ρευστότητα που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε το νέο πρόγραµµα
αγοράς οµολόγων, η άρση των κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η διάθεση κεφαλαίων µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η αποδοχή των ελληνικών
οµολόγων ως ενέχυρων, το πρόγραµµα των 100 δισεκατοµµυρίων της Κοµισιόν για τη στήριξη και διασφάλιση των θέσεων εργασίας µαρτυρούν µια ενεργοποίηση πολλών όπλων της
Ευρώπης.
Είναι αρκετά αυτά; Είναι αρκετά τα 500 δισεκατοµµύρια που
κουβεντιάσαµε πριν; Όπως απάντησε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβέρνησης, προφανώς όχι. Ζούµε ιστορικές στιγµές
και οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να θυµηθούν τη ρήση του Ουίνστον Τσώρτσιλ «ποτέ
µην αφήνεις µια κρίση να πάει χαµένη», να ακολουθήσουν την
προτροπή του Πρωθυπουργού της Ιταλίας και να γράψουν τη
νέα σελίδα της ιστορίας του ευρωπαϊκού µας ονείρου. Σήµερα
περισσότερο από ποτέ, χρειαζόµαστε µια πιο ενωµένη, πιο αλληλέγγυα και άρα πιο ισχυρή Ευρώπη.
Ερχόµαστε τώρα στην εσωτερική µας πολιτική σκηνή. Δέχεται
η Κυβέρνηση µια κριτική -πιστεύω καλοπροαίρετη- από την Αντιπολίτευση για το πακέτο µέτρων που έλαβε. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητά άµεσα περισσότερα κονδύλια και µάλιστα λέει
εµπροσθοβαρώς. Η απάντηση, όµως, είναι απλή: Ο κορωνοϊός
δεν είναι κούρσα εκατό µέτρων. Είναι, δυστυχώς, µαραθώνιος.
Απαιτεί δύναµη και αντοχή, επιµονή και υποµονή. Τα µέτρα είναι
συνάρτηση του χρόνου, είναι συνάρτηση της διάρκειας της επιδηµίας. Πρέπει να κρατήσουµε πολεµοφόδια, να κερδίζουµε µίαµία τις µάχες, για να βγούµε νικητές και στο τέλος -µακάρι αυτό
να είναι κοντά- του πολέµου.
Επανέλαβαν και σήµερα στην Ολοµέλεια οι Υπουργοί τη στρατηγική µας. Η Κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα σχέδιο προστασίας της ελληνικής οικονοµίας 6,8 δισεκατοµµυρίων µόνο για
τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Δεν θα µπω στα νούµερα, τα
οποία αναλύθηκαν επαρκώς. Θα πω, όµως, ότι ακόµα έπονται
άλλα προγράµµατα για τα οποία θα µιλήσουν οι Υπουργοί, όταν
έρθει η ώρα, αν συνεχιστεί η κρίση τους επόµενους µήνες, και
βεβαίως, τα κλαδικά προγράµµατα για τους επιµέρους τοµείς,
στους οποίους αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Λοβέρδος σωστά, στη
ναυτιλία, τον τουρισµό, την πρωτογενή παραγωγή, τις µεταφορές, την ενέργεια. Θα πράξει, δηλαδή, όλα τα αναγκαία.
Ακούσαµε τη Δευτέρα που µας πέρασε τις οικονοµικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προτάσεις αυτές έχουν κενά. Τις κοστολόγησαν στα 26 δισεκατοµµύρια. Μόνο, όµως, η απαλλαγή από
τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για έξι µήνες δηµιουργεί µια τρύπα 12 δισεκατοµµυρίων.
Δεν ακούσαµε καµµιά απάντηση για αυτό ούτε σήµερα εδώ
ούτε χθες στη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό κανάλι. Η πλειοδοσία και η παροχολογία της Αντιπολίτευσης µπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στον ολισθηρό δρόµο και
να µας επαναφέρει ακόµα και σε µνηµόνιο.
Ο κ. Βαρουφάκης ήρθε σήµερα εδώ, σπάζοντας το εµπάργκο
που ο ίδιος είχε βάλει στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής κατά
τη διάρκεια της κρίσης, απλώς και µόνο για να εξιλεωθεί για το
παρελθόν του. Τοποθετήθηκε πρακτικά για το υπαρξιακό του ζήτηµα. Κάλεσε τον Υπουργό Οικονοµικών της Ελλάδας σήµερα να
βάλει βέτο στο Eurogroup και να τινάξει την µπάνκα στον αέρα,
αν δεν αποφασίσει το Eurogroup το ευρωοµόλογο.
Η απάντηση είναι σαφής. Η αξιόπιστη και δηµιουργική Ελλάδα
θα παλέψει και σήµερα, όπως και συνεχώς, για την αλληλεγγύη,
θα παλέψει για το σωστό, αλλά δεν θα µας οδηγήσει ποτέ στο
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χείλος της καταστροφής, εκεί που µας οδήγησε ακριβώς δηλαδή, ο κ. Βαρουφάκης και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Ο κ. Βελόπουλος, συνεπής στην πρακτική του, µας κατηγόρησε ότι είµαστε δήθεν πολιτικά απατεώνες για τη διαφήµιση των
11 εκατοµµυρίων και για την αναβολή πληρωµής των τελών από
τα κανάλια.
Νοµίζω ότι παραβιάζει ανοιχτές πόρτες πάλι. Αύριο, εδώ, στην
ελληνική Βουλή θα γίνει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, όπου
θα έρθει ο αρµόδιος Υπουργός να πει αναλυτικά πώς είναι η σύµβαση και πού πάνε αυτά τα έξοδα και γιατί γίνεται µε αυτή την ταχύτητα.
Το δεύτερο, µε το οποίο είπε συνειδητά ψέµατα, είναι ότι χαρίζουµε τα τέλη στα κανάλια. Αυτό δεν γίνεται. Το έχουµε απαντήσει ξανά από αυτό εδώ το Βήµα. Απλώς αναβάλλονται οι
πληρωµές αυτών και θα συµψηφιστούν µε τις άλλες πληρωµές
στα επόµενα χρόνια.
Μας εγκάλεσε, γιατί δεν παρακολουθούµε τις εξελίξεις στην
Αλβανία µε τη µεταφορά των µεταναστών στις περιοχές των οµογενών µας. Αντιθέτως, έχει τοποθετηθεί το Υπουργείο, έχουµε
βγάλει ανακοίνωση για αυτό και είναι συνεπής η θέση µας για
την προστασία των δικαιωµάτων µας και την περιουσία τους.
Επίσης, µας εγκάλεσε, γιατί δεν θέλουµε να υπάρχουν µεγάφωνα έξω από τις εκκλησίες. Θέλω να το πω, γιατί είναι σηµαντικό για την επόµενη εβδοµάδα. Θέλουµε να λειτουργήσουν οι
εκκλησίες, να την παρακολουθήσουµε από τις τηλεοράσεις µας,
απλώς όµως, δεν θέλουµε, κύριε Βελόπουλε, να µαζεύεται ο κόσµος έξω από τις εκκλησίες και να δηµιουργείται εκεί το πρόβληµα το οποίο θα δηµιουργείτο µέσα. Προσπαθούµε να
συνεχίσουµε αυτό τον αγώνα τώρα που θα καλυτερέψει ο καιρός
και όλοι θα θέλουµε να πάµε να προσευχηθούµε.
Επίσης, κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι όλα αυτά τα κάνει για
να πάει δήθεν σε εκλογές. Αν κάτι πρέπει να πει κανείς για αυτή
την Κυβέρνηση είναι ότι παίρνει ρίσκα, παίρνει ισχυρά µέτρα,
αδιαφορεί για το πολιτικό κόστος, κάνει µεταρρυθµίσεις, σκεπτόµενη ακριβώς τις επόµενες γενιές. Και επειδή ακριβώς σκέφτεται
τις επόµενες γενιές και πράττει για τις επόµενες γενιές, όποτε
και αν γίνουν οι εκλογές θα τις κερδίσει.
Έκανε, επίσης, ένα λάθος, στο οποίο οφείλω να τοποθετηθώ.
Ταύτισε τη σύγχρονη Γερµανία µε τους ναζί. Είναι µια επικίνδυνη
απλοποίηση και ισοπέδωση η ταύτιση της ηγεσίας της σύγχρονης Γερµανίας µε το ναζιστικό παρελθόν της. Η Ελλάς σήµερα
παίρνει πρωτοβουλίες, αντιστέκεται σε πιέσεις ακριβώς για να
αλλάξει τη γνώµη της Γερµανίας, για να αλλάξει την ίδια την Ευρώπη. Ο λαϊκισµός, όµως, οδήγησε ιστορικά µόνο σε τραγωδίες
και γι’ αυτό, όλα τα πολιτικά κόµµατα πρέπει να προσέξουν.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, τον οποίο τιµούµε, µας προκάλεσε να µην ξαναµιλήσουµε για εκροή καταθέσεων κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2015. Είπε δε ότι το 40% περίπου είχε φύγει
επί κυβερνήσεως Σαµαρά.
Θα ήθελα, για να κρατήσουµε τους καλούς τόνους και τη συνεκτικότητα των πολιτικών κοµµάτων σε αυτόν τον αγώνα, να µην
παρασυρόµαστε.
Την ιστορία δεν µπορούµε -όσο κι αν θέλουµε- και δεν µπορείτε και εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να την
ξαναγράψετε. Θα πρέπει να αρκεστείτε στην ερµηνεία της. Ό,τι
κάνατε, κάνατε το 2015. Κριθήκατε για αυτά και θα σας ακολουθούν για πάντα.
Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε συνετά. Έκανε,
όµως, µια κριτική σε σχέση µε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ανανεώνονται συνέχεια.
Έχουν προσληφθεί, αν δεν κάνω λάθος, δύο χιλιάδες τρακόσια
στελέχη κι όπως έχει πει ο κ. Κοντοζαµάνης –φαντάζοµαι θα το
πει και πάλι- οι περισσότεροι εξ αυτών και όσοι πληρούν ανάγκες
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, θα παραµείνουν και µετά την
κρίση.
Υπάρχουν, βεβαίως και προτάσεις της Αντιπολίτευσης που
είναι χρήσιµες και σωστές. Αυτές η Κυβέρνηση τις αξιοποιεί. Γι’
αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο να µείνει ανοιχτό το Κοινοβούλιο
και να διεξάγει τις συζητήσεις, όπως τις κάνουµε σήµερα. Να
πραγµατοποιούνται, δηλαδή, οι συζητήσεις αυτές και να διεξάγεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Οι πράξεις νοµοθετικού πε-
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ριεχοµένου που εκδίδονται, να έρχονται άµεσα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και η Κυβέρνηση να λογοδοτεί ενώπιον
αυτής. Η δηµοκρατία µας, λοιπόν, λειτουργεί και στο πλαίσιο
αυτό κάποιες από τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ, που µε ενδιαφέρον
ακούσαµε, θα µπορούσαν να ενταχθούν στα κλαδικά προγράµµατα ενίσχυσης, τα οποία έπονται και θα αναλυθούν από την Κυβέρνηση τις επόµενες µέρες.
Επίσης, ακούσαµε την αγωνία των εκπροσώπων του ΚΙΝΑΛ για
την πραγµατική οικονοµία µε όλους τους κλάδους της και ευχόµαστε να µπορέσουµε σιγά-σιγά να βάλουµε όλες αυτές τις προτάσεις, ακριβώς σε αυτά τα κλαδικά προγράµµατα για τα οποία
µίλησε και πριν ο Υπουργός Οικονοµικών.
Επίσης, συµφωνούµε και µε τον ΣΥΡΙΖΑ και µε το ΚΙΝΑΛ και
µε όλους όσοι ανησυχούν για την πρώτη κατοικία. Η θέση του
Υπουργού Οικονοµικών νοµίζω ήταν σαφής. Όπως δώσαµε την
παράταση για τέσσερις µήνες τον προηγούµενο Δεκέµβριο, το
ίδιο επιδιώκουµε να κάνουµε και θα γίνει µέσα στον επόµενο
µήνα από όσα µας είπε και ο ίδιος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για µισό
λεπτό τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε
Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι δεν είχαµε καµµία αµφιβολία ότι δεν θα
σήκωνε το γάντι και θα υπερασπιζόταν τη Γερµανία. Ήµασταν
σίγουροι, κύριε Λιβανέ. Σας θίξαµε τη Γερµανία! Δεν έκανε,
όµως, λόγο ούτε σύγκρινε τους Ναζί µε τη Γερµανία. Είπε για ναζιστική νοοτροπία. Άρα, λοιπόν, όταν παίρνετε τον λόγο και θέλετε πολιτικά να πλήξετε τον αντίπαλο, να παίζετε µε τα σωστά
όπλα και να µην ψεύδεστε. Δεν σύγκρινε τη σύγχρονη Γερµανία
µε τους Ναζί. Είπε ότι η νοοτροπία είναι τέτοια, µια ζωή τους ενδιαφέρει µόνο η πάρτη τους. Πρώτον, αυτό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα 11 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Λιβανέ, τα οποία µοιράσατε στα κανάλια και τα οποία σας παίζουν
και σας λιβανίζουν όλη την ηµέρα, εάν δεν είχαµε προκαλέσει
εµείς, αλλά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όλον αυτόν τον θόρυβο γι’ αυτό το σκάνδαλο των 11 εκατοµµυρίων ευρώ για να
παίζουν τα κοινωνικά µηνύµατα τα κανάλια εν µέσω πανδηµίας –
ενώ µπορούσαν να το κάνουν δωρεάν- δεν θα είχε φτάσει καµµία
υπόθεση αύριο εδώ, για να συζητηθεί. Άρα, κρατήστε µικρό καλάθι. Εξαιτίας του θορύβου που σηκώσαµε, έρχεστε αύριο να
µας πείτε πού πάνε τα λεφτά αυτά. Άρα, λοιπόν, αφήστε να έρθει
το αύριο.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα µεγάφωνα, θα πρέπει να καταλάβετε,
επίσης, ότι σε έναν λαό που είναι κλεισµένος στο σπίτι του και
είναι αυτός ο λαός, κύριε Λιβανέ, που κρατάει όρθια την Ελλάδα,
γιατί εσείς κάνετε διαχείριση κρίσης. Την αντιµετώπιση της κρίσης την κάνει ο λαός ο ελληνικός, ο οποίος είναι κλεισµένος στο
σπίτι του και βοηθάει στο να πέσει η καµπύλη. Αυτός, λοιπόν, ο
λαός, αυτοί οι πολίτες, ενίοτε έχουν ανάγκη και από ψυχολογική
τόνωση. Και ως βαθιά θρησκευόµενος λαός και το 99% χριστιανοί ορθόδοξοι, θα µπορούσατε να τους κάνετε την παραχώρηση
να ακούµε από τα µεγάφωνα το «ω γλυκύ µου έαρ». Και πιστέψτε
µε, ότι µε την ίδια σοβαρότητα που αντιµετωπίζει την κρίση και
την πανδηµία ο ελληνικός λαός και δεν εξέρχεται του σπιτιού
τους, έτσι δεν θα εξέρχονταν και στην περίπτωση αυτή. Αλλά,
δυστυχώς, ό,τι θυµίζει Ελλάδα και Ορθοδοξία, για κάποιον λόγο
το πολεµάτε και δεν έχω καταλάβει για ποιόν λόγο.
Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, κύριε Λιβανέ, κάντε λίγο υποµονή,
δυο-τρεις µήνες, κοντός ψαλµός αλληλούια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, ο κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος, για να ολοκληρωθεί
η κουβέντα.
Η Βουλή σήµερα κυρώνει την τέταρτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά στα θέµατα και τις δράσεις της Κυβέρνη-
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σης για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού και την ελαχιστοποίηση
των συνεπειών της υγειονοµικής αυτής κρίσης.
Θα ήθελα να τονίσω για µία ακόµη φορά ότι προτεραιότητά
µας είναι η υγεία όλου του πληθυσµού. Η Κυβέρνηση και το κράτος θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί, προκειµένου να µην λείψει
καµµία υπηρεσία υγείας από τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας
και βεβαίως, χωρίς κόστος για τον κάθε συµπολίτη µας δωρεάν
πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς βέβαια να µην
δίνουµε και έµφαση στις οικονοµικές συνέπειες αυτής της κρίσης, όπως οι δράσεις της Κυβέρνησης αποτυπώνονται στις πράξεις αυτές νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα ήθελα να παρακαλέσω για µια ακόµη φορά όλες τις πτέρυγες της Βουλής, όλα τα κόµµατα, επειδή είστε οι εκπρόσωποι
του λαού να βοηθήσουµε όλοι µαζί σε αυτήν την προσπάθεια που
γίνεται. Έχουµε κερδίσει µια µεγάλη µάχη µέχρι στιγµής. Πρέπει
να φτάσουµε µέχρι το τέλος. Πρέπει όλοι µαζί να δώσουµε το
παράδειγµα, να ακολουθήσουµε τις οδηγίες των ειδικών, τις αποφάσεις και να µείνουµε πιστοί σε αυτά που µας λένε, βεβαίως, οι
ειδικοί, προκειµένου να νικήσουµε τη µάχη αυτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι εισηγητές δευτερολογία δεν έχουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώσαµε µε
τον κύριο Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Σας ζητάω για δύο λεπτό µόνο τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, τώρα δεν µπορώ.
Μίλησε ο Υπουργός, ολοκληρώσαµε. Δεν σηκώσατε πιο µπροστά
το χέρι σας. Ξέρετε ότι σε αυτά είµαι πολύ χαλαρός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Έχουµε χάσει µια ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, σας παρακαλώ,
µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Τα «άκουσα» προηγουµένως από
τον κ. Βούτση. Ξέρετε ότι είµαι πολύ ελαστικός, αλλά θα ζητήσουν και οι υπόλοιποι.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µια
πρόταση µόνο εάν µπορώ να κάνω.
Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή υπήρξε µια µεγάλη
ευελιξία στη διαδικασία σήµερα και κανείς δεν διαµαρτυρήθηκε
ιδιαίτερα, γιατί όντως ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πως, διαµαρτυρήθηκε
ο κ. Βούτσης, µε «έλουσε»!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, αλλά όντως
ζούµε πρωτόγνωρες διαδικασίες. Επειδή, όµως είναι και κρίσιµα
τα θέµατα του νοµοσχεδίου, εγώ θα έλεγα να δώσετε από ένα
λεπτό στον κάθε εισηγητή που θέλει να πει δυο λόγια. Όποιος
θέλει να µιλήσει. Ο δικός µας εισηγητής το είχε θέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ας τους πάρουµε,
όµως, µε τη σειρά.
Πρώτα τον λόγο έχει ο εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
πάρετε τον λόγο για ένα λεπτό ή ο κ. Λιβανός από τη Νέα Δηµοκρατία;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εγώ στο τέλος, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εσείς στο τέλος. Θα
πάω ανάποδα.
Κύριε Βιλιάρδο, θέλετε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς πιστεύουµε ότι µετά από αυτήν τη συζήτηση που διεξήχθη
ακούστηκαν πάρα πολύ σηµαντικά και σοβαρά ζητήµατα. Βεβαίως, δεν είµαστε ευτυχείς µε το δεδοµένο ότι δεν υπήρξε καµµία
απάντηση, έστω και αρνητική ή έστω µε επιφύλαξη, σε σχέση µε
την τροπολογία την οποία καταθέσαµε, για να ενταχθούν οι υγειονοµικοί µας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και επίσης
να δοθεί το επίδοµα που προβλέπεται στους υγειονοµικούς, στα
Σώµατα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάµεις και στην πολιτική
προστασία. Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να ακούσουµε κάτι. Δυστυχώς, δεν ακούσαµε.
Τώρα, αυτό που θέλουµε να πούµε είναι ότι η επόµενη µέρα θα
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βρει µάλλον τον νεοφιλελευθερισµό µε κοµµένα φτερά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση και µάλιστα µεγάλης διάρκειας.
Είναι µονόδροµος και πρέπει να το καταλάβουµε όλοι. Μονόδροµος είναι η µεγαλύτερη παρεµβατικότητα από τις κυβερνήσεις
διεθνώς στη ρύθµιση της οικονοµίας. Είναι µονόδροµος το περισσότερο κράτος πρόνοιας που θα περιλαµβάνει τη στήριξη όλων
των αδύναµων. Είναι µονόδροµος η ενίσχυση των προσπαθειών
για αποτελεσµατικότερη δηµόσια υγεία. Είναι µονόδροµος η προετοιµασία απέναντι σε ενδεχόµενες καταστροφές. Αυτή η παράταξη διαθέτει αίσθηµα πατριωτικής και κοινωνικής ευθύνης.
Εξάλλου µιλάει και µόνη της η ιστορία κι όλα αυτά που σήµερα
αποτελούν θεσµική εγγύηση και πολιτική εγγύηση, για να ξεπεραστεί η κρίση της πανδηµίας, κάτι µας θυµίζουν. Μας θυµίζουν το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µας θυµίζουν το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, µας θυµίζουν κοινωνική αλληλεγγύη µε τους θεσµούς. Κάτι
µας θυµίζουν για το ποιος και για το πότε.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ως Κίνηµα Αλλαγής
συνεχίζουµε να καταθέτουµε πολιτικές θέσεις και προτάσεις προς
την κατεύθυνση αυτή. Απαιτείται ενότητα, απαιτείται νηφαλιότητα.
Αλλά ας φύγει κι αυτή η έπαρση από την Κυβέρνηση κι ας αποδεχτεί τις βάσιµες δικαιολογηµένες, σωστές προτάσεις νόµου ή τροπολογίες πάνω σ’ αυτούς που σήµερα λέµε ήρωες. Ήρωες µόνο
στα χειροκροτήµατα ή στα λόγια, δεν λέει τίποτα! Έµπρακτα χρειάζεται να το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ως προς το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου, θα πρέπει
αυτές οι λοιπές παροχές να ισχύσουν και για τους οδηγούς των
ασθενοφόρων, καθώς στο άρθρο 10, το επίδοµα θέσης ευθύνης
αφορά και τους οδηγούς των ασθενοφόρων. Ήταν πράξη την
οποία θα φέρναµε εµείς πριν τις 7 Ιουλίου, αλλά προβλεπόταν για
αναδροµικά από το 2015 µέχρι σήµερα.
Επί της ουσίας τώρα, µάλλον δεν έχετε καταλάβει ή δεν ενδιαφέρεστε -δεν θέλω να πιστέψω- τι συµβαίνει. Σηµερινά νέα «Άλλα
έξι εκατοµµύρια άνεργοι προστέθηκαν στους Αµερικανούς ανέργους.» Σύνολο δεκαπέντε εκατοµµύρια καινούριοι άνεργοι µέσα
σε δυο εβδοµάδες. Προστέθηκε άλλο ένα πακέτο 2,3 τρισεκατοµµυρίων, απ’ ό,τι φαίνεται από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ στα ήδη 2 τρισεκατοµµύρια που υπήρχαν µέχρι τώρα.
Έχουµε ξεπεράσει ήδη µ’ αυτά το 20% του ΑΕΠ. Η γνώµη µου
είναι ότι θα φτάσουµε πολύ πάνω από το 30% του αµερικανικού
ΑΕΠ.
Δήλωση –πάλι σηµερινή- του επικεφαλής του ΔΝΤ «κρίση που
εφάµιλλη δεν υπήρξε από τη δεκαετία του 1930, στην οποία για
το 2021 προβλέπεται ότι θα υπάρξει µόνο µερική ανάκαµψη». Άρα
κανένα «U-shape» που είπε ο κ. Σταϊκούρας. Ας τον ενηµερώσετε,
γιατί µάλλον έχετε µείνει πολύ πίσω.
Θα σας το πω απλά. Αν συνεχίσετε να αντιµετωπίζετε µε τέτοιο
τρόπο µια οικονοµία στην οποία ήδη υπάρχει οικονοµική πανδηµία
κατάρρευσης, έτσι όπως πάνε τα πράγµατα διεθνώς, όταν θα βγει
ο κόσµος µε το καλό από τα σπίτια του, θα πεινάει. Θα είναι χιλιάδες οι απολυµένοι, χιλιάδες οι κλεισµένες επιχειρήσεις, χιλιάδες
περισσότεροι οι φτωχοί. Σ’ αυτό συναίνεση δεν υπάρχει, αν το
έχετε παρεξηγήσει. Συναίνεση υπάρχει στα περιοριστικά µέτρα,
σε ορισµένα αναγκαία µέτρα, λόγω της πανδηµίας. Δεν παίρνετε
ουσιαστικά µέτρα για την ενίσχυση της υγείας κι αναρωτιέστε αν
θα παραµείνουν µόνιµοι δύο χιλιάδες. Πολύ περισσότερο, δεν
παίρνετε µέτρα για την οικονοµία και ψεύδεστε κιόλας. Λυπάµαι
που το λέω. Έχουµε το µικρότερο πακέτο απ’ όλη την Ευρώπη.
Μην συγκρίνει ο κ. Σταϊκούρας µόνο τα δηµοσιονοµικά που είναι
αυτά που είναι. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες µέτρων. Δηµοσιονοµικά, αναβολές φόρων και εισφορών και δανειοδοτήσεις-επιδοτή-
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σεις. Έχουµε 3,6% εµείς -εγώ λέω 3,1% αλλά δεν θα τα χαλάσουµε εκεί- κι έχουµε από 8,7% µέχρι 50% του ΑΕΠ στην περίπτωση της Γερµανίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Τσίπρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κι άλλες χώρες έχουν µπροστά τους µαραθώνιο. Μην το λέτε και το ξαναλέτε. Αλλά άµεσα πρέπει να αποφύγουµε τον γκρεµό. Αν πέσουµε στον γκρεµό σε κανέναν
µαραθώνιο δεν πρόκειται να πάµε. Και πρέπει να πάρετε µέτρα
τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µας
κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για ψεύτες. Πραγµατικά αυτό µάλλον ως
πρωταπριλιάτικο αστείο µπορούµε να το πάρουµε. Αλλά πέρασε
η πρωταπριλιά.
Από εκεί και πέρα στο σύνολο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, πέρα από τα µέτρα αυτά που πάρθηκαν, που ήταν γνωστά από τον Μάρτιο και τα γνωρίζουν οι συµπολίτες µας,
προστέθηκαν κι άλλες διατάξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιµες.
Θέλω να κλείσω τη σηµερινή συζήτηση, όπως ξεκίνησα και να
πω ότι είναι µια σηµαντική µέρα σήµερα για την Ευρώπη και για
τη χώρα, προφανώς, από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο Eurogroup. Ο εισηγητής από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση επικαλείται το παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών, που πρώτοι εµείς το
αναφέραµε, µε το µπαζούκας των 2 τρισεκατοµµυρίων που έριξε
ως όπλο αντιµετώπισης των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας. Θέλουµε -και το ευελπιστούµε όλοι- αντίστοιχα να λειτουργήσει και η Ευρώπη. Σ’ αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι οι γενναίες
αποφάσεις θα κρίνουν και το µέλλον της.
Ευελπιστούµε όλοι, λοιπόν, ότι αυτές οι αποφάσεις σήµερα το
βράδυ θα παρθούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης” (Α᾽ 68) 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
νοµοσχεδίου, δεκαπέντε άρθρα, τρεις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει την αρχή, όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα
για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης” (Α᾽ 68) και άλλες διατάξεις»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 10 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπουργική τροπολογία 257/27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπουργική τροπολογία 258/28 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπουργική τροπολογία 261/31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 20.3.2020
Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της
οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης” (Α᾽
68) και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου και έχει ως εξής:

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την
προστασία από ιούς και την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών - νοσοκοµειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818
ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσµατα για την ατοµική υγιεινή
(ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).
Αντισηπτικά διαλύµατα, αντισηπτικά µαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσµατα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ
2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).

«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α᾽ 68) και άλλες διατάξεις

Αιθυλική αλκοόλη µετουσιωµένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
Καθαρή αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη γεωργικής προέλευσης µε αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εµφιαλωµένη στη λιανική πώληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α᾽ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασµολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».
2. Η παράγραφος 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020.

Άρθρο 1
Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση
της οµαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δηµόσιας διοίκησης»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 20.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 68 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α᾽) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς τις
παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του
άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 3
του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων, προκειµένου να διασφαλισθεί η στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και η οµαλή λειτουργία της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και για την
προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Aποφασίζουµε:
ΜΕΡΟΣ A᾽:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο πρώτο
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη
ατοµικής υγιεινής και προστασίας
1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α᾽ 248) προστίθεται παράγραφος 50 ως
εξής:

Άρθρο δεύτερο
Μείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων
και µισθώσεων κύριας κατοικίας
1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε
τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες
Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του
µισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική καταβολή.
Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώτου εδαφίου δεν
γεννά δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών
στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση
πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί
προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόµενος να συνδεόταν
µε σχέση εργασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης
εφαρµογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID19.
Άρθρο τρίτο
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήµατος
και φόρου προστιθέµενης αξίας
Σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέµενης αξίας
φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεµών αιτήσεων
ανέρχεται µέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται
άµεσα, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως
εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει
εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισµού φόρου.
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Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγµα που επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α᾽ 170).
Άρθρο τέταρτο
Παράταση προθεσµίας για υποβολή γνώµης
δηµοτικών συµβουλίων
Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήµερη προθεσµία των
παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α᾽ 43)
παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020.
Άρθρο πέµπτο
Παράταση προθεσµίας καταβολής
και αναστολής είσπραξης
Στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽ 55) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 µετά από τις λέξεις «COVID-19», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε µισθωτούς των επιχειρήσεων
αυτών».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων εδαφίων
υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 µετά από τις λέξεις «και
ανά περιοχή», προστίθενται οι λέξεις «και οι µισθωτοί τους».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση µπορεί να επεκτείνεται η
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και σε άλλες κατηγορίες
φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονοµικά λόγω
της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.».
Άρθρο έκτο
Χρηµατοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και τα µέτρα για την
ανάσχεση αυτής µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό
ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις
επιλέξιµες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσµίες, τις αρµόδιες για την υλοποίηση
Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
Άρθρο έβδοµο
Στήριξη ανέργων
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων, του βοηθήµατος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων-ασφαλισµένων του
ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήµατος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων - ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τοµέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τοµέας ΤΣΑΥ, τ.
Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα
λήξει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020, παρατείνεται
έως τις 31 Μαΐου 2020.
2. Οι ηµέρες επιδότησης του χρονικού διαστήµατος της παράτασης της παραγράφου 1 του παρόντος εξαιρούνται του περιορισµού της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985
(Α᾽ 91). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ.
2961/1954 (Α᾽ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α᾽ 152).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παραγράφου 1.
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Άρθρο όγδοο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών,
αυτοαπασχολουµένων και ιδιοκτητών
ατοµικών επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη
µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολουµένους, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α᾽ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α᾽ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται µέτρα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολουµένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2
του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22
του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων,
που αφορούν αναστολή της προθεσµίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο ένατο
Λειτουργία επιχειρήσεων µε προσωπικό
ασφαλούς λειτουργίας
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, µε απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α) Κάθε εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο
δύο (2) εβδοµάδες µε περίοδο αναφοράς τον µήνα, συνεχόµενα
ή διακεκοµµένα.
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά
εβδοµάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
γ) Εργοδότης που θα εφαρµόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης
της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρµογής του.
2. Στο τέλος κάθε µήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει
την εφαρµογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο
στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο δέκατο
Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις
εντός του ιδίου οµίλου
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης του οποίου
η επιχειρηµατική δραστηριότητα πλήττεται σηµαντικά ή τελεί
υπό απαγόρευση της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του µε
βάση τις κείµενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να µεταφέρει
προσωπικό από επιχείρηση του οµίλου σε επιχείρηση του ιδίου
οµίλου, κατόπιν σχετικής µεταξύ τους συµφωνίας.
2. Οι επιχειρήσεις του οµίλου που θα εφαρµόσουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων που απασχολούνταν πριν από
τη µεταφορά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της µεταβολής της παραγράφου 1 στο Πληροφοριακό
Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».
Άρθρο ενδέκατο
Ακυρότητα καταγγελιών σύµβασης εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δηµόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να µην
προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγµατοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η
Μαρτίου 2020.
2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που
πλήττονται σηµαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόµενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις
συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου του προσωπικού
τους, προκειµένου να προσαρµοστούν οι λειτουργικές ανάγκες
τους στο δυσµενές περιβάλλον που δηµιουργείται. Η αναστολή
των συµβάσεων εργασίας µπορεί να εφαρµοστεί µέχρι ένα (1)
µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας, µε δυνατότητα παράτασης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία
εξέλιξης του φαινοµένου.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που κάνουν
χρήση της ανωτέρω ρύθµισης απαγορεύεται ρητά να προβούν
σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή
είναι άκυρη.
γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που κάνουν
χρήση της ανωτέρω ρύθµισης υποχρεούνται µετά τη λήξη του
χρόνου της αναστολής των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας για
χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της αναστολής.
δ) Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α εφαρµόζεται
µόνο σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που έχουν
οριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόµενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Β. α) Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας τελεί
σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης µε εντολή δηµόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρµογής του
µέτρου της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόµενοι των οποίων
η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20
Μαρτίου 2020, είτε µε καταγγελία από τον εργοδότη είτε µε οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
γ) Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή.
δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η
δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται
επί των ονοµαστικών µισθών τους.
ε) Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Γ. α) Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους
εργαζόµενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε την οποία δηλώνει τους εργαζόµενους
των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης µε εντολή
δηµόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρµογής του µέτρου της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α.
β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους ερ-

γαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης
Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε µε καταγγελία από
τους ίδιους, είτε µε οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόµενου.
γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουµένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα
µέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωµένων οφειλών προς το Δηµόσιο.
δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθηµερόν στον εργαζόµενο, δηλώνοντάς του και τον
αριθµό πρωτοκόλλου καταχώρησης της πράξης τους στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ».
Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι – εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζηµίωση
ειδικού σκοπού, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική
πλατφόρµα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραµµατείας
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζοµένων συµπεριλαµβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία
αντλούνται αυτόµατα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµού IBAN, καθώς και ο
αριθµός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης
του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των υποπαρ. 2Α και 2Β.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.
Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης
και κάθε µορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας
Αναστέλλεται η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
4325/2015 (Α᾽ 47) έως τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων
ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
1. Το άρθρο 16 του Κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζοµένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3850/2010 (Α᾽ 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Προσόντα ιατρού εργασίας
1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας µπορούν να ασκούν:
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην
της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009.
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη µέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.
2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 µπορούν να ασκούν καθήκοντα
ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της
χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της
επιχείρησης».
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας κατ’ εφαρµογή της διάταξης που αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν.
3. Η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική
απόφαση (Β᾽ 1775) καταργείται.
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Άρθρο δέκατο τέταρτο
Δηµόσιες συµβάσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά
σύµβαση, µε απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α᾽
147), για την επέκταση υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων, τη δηµιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρµογών
και νέων εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», τη δηµιουργία νέων πλατφορµών για ενίσχυση εργοδοτών, εργαζοµένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού,
µε διασφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών µε τα πληροφοριακά συστήµατα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προµήθεια εφαρµογών και υπηρεσιών για την ασφαλή διαχείριση της
πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, την
εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ροών πληροφορίας,
καθώς και τη διαχείρισή τους, τη δηµιουργία portal για την υγεία
και ασφάλεια και για την ενηµέρωση εν γένει των εργαζοµένων
και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρµογής των νέων µέτρων, τη δηµιουργία πενταψήφιου αριθµού για τη σχετική πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζοµένων και ανέργων, την προµήθεια εξοπλισµού
για την υποστήριξη των διαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρµογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τοµέα ελέγχου της υγείας
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Παράταση προθεσµιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων)
ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των
εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό
και οικονοµικό τους αντικείµενο
1. Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους µε καταληκτική προθεσµία
υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020, παρατείνονται
ως προς την ως άνω προθεσµία, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως
τις 30 Ιουνίου 2020.
2. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020 παρατείνεται έως τις 30
Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής, οι αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις
των τεχνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων
ως προς το χρονοδιάγραµµα λήξης του φυσικού και οικονοµικού
τους αντικειµένου αντίστοιχα.
Άρθρο δέκατο έκτο
Ένταξη των ωφελουµένων του προγράµµατος
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
στο Επίδοµα Στέγασης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, οι κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ.
60134/786/15.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β᾽ 4545)
ωφελούµενοι του προγράµµατος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους», µετά από την απένταξή τους από το πρόγραµµα
αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδοµα Στέγασης του άρθρου
3 του ν. 4472/2017 (Α᾽ 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόµατος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούµενοι του πρώτου εδαφίου είναι ίσο µε αυτό της
επιδότησης που ελάµβαναν από το πρόγραµµα «Στέγαση και Ερ-
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γασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην
υπ’ αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση.
ΜΕΡΟΣ B᾽:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Μέγιστες ποσότητες διάθεσης µέσων ατοµικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής
στους καταναλωτές
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, µέσων ατοµικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές
ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεµαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:
α) Προϊόντα απολύµανσης.
β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
γ) Αντισηπτικά προϊόντα.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα
επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε µεµονωµένες συσκευασίες.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Ωράριο εµπορικών καταστηµάτων
λιανικής πώλησης τροφίµων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης
τροφίµων κατά µία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και
κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση
λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης
τροφίµων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για µέρος αυτής. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το
ωράριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων τις Κυριακές. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εµπορικά καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφηµερίδες.
Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγµατισµού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται
στην απόσυρση και τη µη διάθεση προϊόντων δειγµατισµού
στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγµατισµού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων
µε σκοπό τη δειγµατοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή
εντός της επιχείρησης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο εικοστό
Τροφοδοσία καταστηµάτων και αγορών – Επίταξη
ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων
Στην από 14.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽ 64)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου
αντικαθίσταται ως εξής:
«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), των οργανωµένων αγορών
τροφίµων, των ιδιωτικών φαρµακαποθηκών και των προµηθευτικών συνεταιρισµών φαρµακοποιών».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δηµόσιου
συµφέροντος, µπορούν να 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.».
Άρθρο εικοστό πρώτο
Περιορισµοί ως προς την πώληση αγαθών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, απαγορεύεται η συνοµολόγηση ή
η λήψη περιουσιακών ωφεληµάτων που αφορούν την πώληση
οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την
υγεία, τη διατροφή, τη µετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρµακευτικών προϊόντων, µέσων ατοµικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών µασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύµανσης, εφόσον τα ωφελήµατα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής,
τόσο ώστε το µικτό περιθώριο κέρδους να είναι µεγαλύτερο από
αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
2. Αρµόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση
παράβασης της παραγράφου 1, ορίζεται η Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η αρχή της παραγράφου 2 ασκεί αρµοδιότητες ελέγχου ως
εξής:
α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδοµένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούµενης παράβασης,
β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει την
πρόσβαση σε κάθε χώρο ή µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιεί ο
προµηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δηµόσιες αρχές, προκειµένου να λαµβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία,
δεδοµένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, ανεξαρτήτως του µέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδοµένα και τα
έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για
όσο χρόνο και στον βαθµό που απαιτείται για την οµαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγµατικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή µέλος του προσωπι-

κού του προµηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα
πραγµατικά περιστατικά, τα δεδοµένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση
της παραγράφου 1, είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία, µία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση µε σκοπό την παύση της παράνοµης πρακτικής και
τη συµµόρφωση εντός οριζόµενης µε την απόφαση αποκλειστικής προθεσµίας, καθώς και την παράλειψή της στο µέλλον,
β) πρόστιµο από χίλια (1.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
5. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει όλα τα µέσα που του παρέχει ο
νόµος προκειµένου να επιτύχει την παύση της παράνοµης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών
συµφερόντων των καταναλωτών, µπορεί να λάβει επιπλέον
µέτρα ως εξής:
α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας την άµεση αφαίρεση περιεχοµένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον περιορισµό της
πρόσβασης σε επιγραµµική (online) διεπαφή,
β) να απαγορεύει τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε µέσο για αγαθά που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παραγράφου 1.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να εξειδικεύεται η έννοια της δυσαναλογίας των ωφεληµάτων
µε την αξία της παροχής, να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που
αφορούν τις αρµοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 4 και να ρυθµίζεται κάθε
επιµέρους θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Πρόστιµα και αρµοδιότητα ελέγχου
1. Η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του δέκατου έβδοµου,
δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
2. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρµόδια για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, τη λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και
την επιβολή προστίµων κατ’ εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό τρίτο
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης
1. Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνεται άδεια εισαγωγής από τρίτες
χώρες διάθεσης µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης µε φθαλικό
διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραµµάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95%
vol.
2. Η εισαγωγή της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις,
όπως προβλέπονται στην υπ. αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β᾽ 2694) για την παραλαβή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ᾽:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατοµικά ή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (χρήστης)
δύναται να εκδίδει έγγραφα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α᾽
167).
2. Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο εικοστό πέµπτο άρθρο.
3. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και από άλλα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούµενα µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται
ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα,
β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.
4. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται στη θυρίδα
του χρήστη για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και µετά
από επιλογή του είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του
φορέα επιλογής του, είτε εκτυπώνονται και υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό πέµπτο
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1. Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουµένως προβούν σε αυθεντικοποίηση µε τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α᾽ 137), το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη
διατήρηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι
αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του
ν. 4635/2019 (Α᾽ 167).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό έκτο
Αιτήσεις πολιτών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας µπορούν να αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο εικοστό πέµπτο άρθρο.
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Άρθρο εικοστό έβδοµο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
1. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α᾽ 75)
µπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.
2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τη χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος έχει
την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου
11 του ν. 2690/1999 (Α᾽ 45). Η ηµεροµηνία που αναγράφεται
στην προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, η ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρµόδιου φορέα
τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που
συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Το διάστηµα αυτό υπολογίζεται από
την ηµεροµηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώµα της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.
4. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το ισχύον
Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει
την αρµοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόµενο της υπεύθυνης
δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά µε τον
τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να
κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της
υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό
έννοµο συµφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3
και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία µεταδεδοµένα για χρονικό διάστηµα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς
τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρµογή της
παραγράφου 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης,
αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
γ) η δυνατότητα υποβολής αµφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων και του ν. 4624/2019 δικαιωµάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και
στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019 µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Exousiodotisi».
Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν υποκαθιστά το
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
εικοστό τέταρτο άρθρο.
2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τη χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος έχει
την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11
του ν. 2690/1999 (Α᾽ 45). Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην
προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσης
της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του προηγούµενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης
χρονολογίας.
3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρµόδιου φορέα
τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας για διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών. Το διάστηµα αυτό υπολογίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα που αποτυπώνεται στο σώµα της εξουσιοδότησης.
4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται µέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του περιεχοµένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρµοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόµενο της εξουσιοδότησης, καθώς
και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο που έλαβε χώρα
η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά
είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούµενο, είτε σε
οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννοµο συµφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.
2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία
µεταδεδοµένα για χρονικό διάστηµα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς
τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρµογή της
παραγράφου 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης,
αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσία του δηµόσιου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
γ) η δυνατότητα υποβολής αµφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισµού για
την Προστασία Δεδοµένων και του ν. 4624/2019 δικαιωµάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και
στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατο-

µικά ή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µπορεί να
υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
και ηλεκτρονικά, είτε µέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης
της δηµόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παραλαβή του αποτελέσµατος µπορεί να διενεργείται είτε µέσω
της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε
µέσω της αποστολής του στην ταχυδροµική διεύθυνση του χρήστη µε τη χρήση ταχυδροµικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυµεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να αποκτούν πρόσβαση
στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-kep.gov.gr»,
αφού προηγουµένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύµφωνα µε
το εικοστό πέµπτο άρθρο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τήρηση και τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών εφαρµογών της παραγράφου 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς
τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρµογές
της παραγράφου 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης,
αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης σε αρχή ή υπηρεσία του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων και του ν. 4624/2019 δικαιωµάτων,
δ) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας,
ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσµάτων των αιτήσεων,
στ) ο ορισµός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στο αρµόδιο ΚΕΠ και ο τρόπος ορισµού προγραµµατισµένης συνάντησης,
ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εµπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης προβαίνει µε κατάλληλα µέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των ειδικών
χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία
του προηγούµενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάµει σύµβασης µε τον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται µετά από την
ένταξη της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Εθνικό Κατάλογο
Εµπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισµού
(ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257).
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται µε µία από τις αναφερόµενες
στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ανωτέρω Κανονισµού µεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιµοποιεί µεθόδους ταυτοποίησης µε
διασφάλιση ισοδύναµη µε τη φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύµφωνα µε το
ανωτέρω άρθρο 24. Η ισοδύναµη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης, όπως
ορίζεται στην περίπτωση 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισµού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη µέθοδο ταυτοποίησης
του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
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Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νοµική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
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1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, είτε υπογράφονται µε την εγκεκριµένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περίπτωσης 27 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014, όπου η
τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου και η εγκεκριµένη
ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και
πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόµος ή τα µέρη ορίζουν
ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του
εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού
εγγράφου.
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν.
2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που
ο νόµος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
ενδιαφεροµένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.».

εργασίας δηµόσιων υπαλλήλων 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 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.), την
ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών
πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, 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».

Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Άρθρο τριακοστό πέµπτο
Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 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, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων,
καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως
άνω εγγράφων.

1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης
εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»
(Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως αναθέτουσα αρχή του έργου «Σύζευξις ΙΙ»,
µπορεί να χρησιµοποιεί το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης των εκτελεστικών δηµοσίων συµβάσεων, εκκρεµών και
µη, των συµφωνιών πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδοµές ασφάλειας,
τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1 – 8» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησίδας».
2. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία µετάβασης
στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι σχετικές προθεσµίες και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το µέχρι σήµερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις
διαδικασίες όσον αφορά τις ανωτέρω συµφωνίες πλαίσιο.

Άρθρο τριακοστό τρίτο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α᾽ 133) η παράγραφος 8
αναριθµείται ως παρ. 9 και προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου µπορεί να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και ως προς όλα
τα µέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη
συµµετοχή τους στη συνεδρίαση».
2. Η γενική συνέλευση µετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ή οποιασδήποτε νοµικής οντότητας, µπορεί να
διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και ως προς όλα
τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη
της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
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 δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση

Άρθρο τριακοστό έκτο
Άυλη λειτουργία συστήµατος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φαρµάκων
1. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τον περιορισµό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, κατά
παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύµφωνα µε το
παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεµπτικό διακινούνται
και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/ prv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p)
είτε µε τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος µε ΠΦΥ»), είτε µε
τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει
ότι επιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρµάκων
που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος µπορεί να είναι είτε µέσω µηνύµατος
(sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθµό του
κινητού του τηλεφώνου στο σύστηµα, είτε και µέσω µηνύµατος
(email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, καταχω-
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ρώντας στο σύστηµα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου.
3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί
να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρµάκων του, µόλις ο
ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρµάκων του, ο ασθενής ενηµερώνεται για την έκδοση της συνταγής µε λήψη µηνύµατος
(sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαµβάνει τον
αριθµό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστηµα ισχύος της ή και µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του (email) µε όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά,
αριθµό συνταγής, φάρµακο, διάγνωση και χρονικό διάστηµα
ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί µε
τους µοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την
καταχώρισε, καθώς και η ηµεροµηνία αυτής.
4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν
προσκοµίζεται στον φαρµακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρµάκων του ιατρού. Ο φαρµακοποιός ανακτά την άυλη
ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον
Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή.
Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρµάκων µε
βάση τον αριθµό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρµακοποιός
αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρµάκων,
µε βάση τον αριθµό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που έχει δηλώσει, µε τα στοιχεία εκτέλεσης της
συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρµάκων µε βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο
φαρµακοποιός εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυµεί
άυλη συνταγογράφηση, προκειµένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεµούν προς εκτέλεση. Το σύστηµα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) µε
µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας
του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρµακοποιό, ο
οποίος τον εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρµάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει τη συνταγή,
ο πολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή
και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει,
µε τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.
5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρµογής του
κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού µέτρου λαµβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινοµένου του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο τριακοστό έβδοµο
Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν
υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12)
µηνών που προβλέπονται στην παράγραφο 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), καθώς και στον χρονικό
περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α᾽134).».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽55).».

2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσµία της παραγράφου 1
του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α᾽114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020.
β. Προϋπολογισµοί ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συµβούλια και έχουν τη σύµφωνη γνώµη του
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 77 και την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α᾽167) και για τους
οποίους, έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί
η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης,
εκτελούνται αµέσως. Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 7 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο
προηγούµενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισµούς των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
3. Στις συµβάσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 10 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, των παραγράφων 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και σε
κάθε άλλη σύµβαση προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών που
εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε
την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από
το οποίο διενεργείται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων
χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν
από τις 14 Μαρτίου 2020.
4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δηµάρχου, κατά
περίπτωση, µπορεί να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση
των προγραµµάτων τουριστικής προβολής του άρθρου 30 του
ν. 3498/2006 (Α᾽230) των περιφερειών και των Δήµων της
χώρας.
5. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α᾽ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020,
παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) µήνες, µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής για τους δήµους και
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου για τα νοµικά πρόσωπα.
6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β᾽108).
7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή µισθωµάτων σε Δήµους για την ενοικίαση
κυλικείων εντός σχολικών µονάδων και εντός κοιµητηρίων.
8. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιχειρήσεις που
διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους,
λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρηµένου κοινόχρηστου
χώρου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.
(Α᾽171), µπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για
το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ρυθµίζονται και θέµατα συµψηφισµού µε
µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήµατος απαλλαγής.
9. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιχειρήσεις που
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µπορεί να απαλλάσσονται
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
25/1975 (Α᾽74), για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ρυθµίζονται και θέµατα
συµψηφισµού µε µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση
που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήµατος απαλλαγής.
10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήµοι και
οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προµήθειες για την παροχή γευµάτων και τροφίµων για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
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διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις περ. (α) και (β) της παραγράφου 3 του
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου».
11. α. Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του
ν. 4314/2014 (Α᾽204) αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη διαχείριση
και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους,».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.
4509/2017 (Α᾽201) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράµµατος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από
το Υπουργείο Εσωτερικών µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και
την κατασκευή έργων στους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές
καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριµµάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή
αποκατάστασης δηµοτικών κτιρίων, καθώς και για την προµήθεια
αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας
της δηµόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής,
οι Ο.Τ.Α. α᾽ και β᾽ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα δύνανται
να συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου τοµέα
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται ως εξής:
«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 ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού
στις δηµόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριµένο
διάστηµα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης
αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού µε αυτοπρόσωπη παρουσία,
µε πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται
µε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ᾽ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά
αναρτώνται στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο
Υπουργό.».
2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της από
11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του
εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαµορφώνεται µε την παρούσα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης
ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π..
3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δηµοσίου, όπως ορίζεται
στο πεδίο εφαρµογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να
τεθεί σε περιορισµό, λόγω των έκτακτων µέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρµοδίως από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή
από άλλο αρµόδιο δηµόσιο φορέα, ο οποίος ενηµερώνει αµελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογηµένα από την Υπηρεσία
µε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούµενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου,
ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου
προσµετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.
4. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παραγράφου 4,
καθώς και κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 εφόσον εγκρίνονται
µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρµόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων
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µέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς».
5. Πάσης φύσεως προθεσµίες για υποβολή αιτήµατος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από
τις 11.3.2020 για δύο (2) µήνες. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
συντέµνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραµένει άµεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι
πέραν της 31ης.12.2020.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η
διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους
δοµές φιλοξενίας µεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε συµβάσεις διάρκειας έως τριών (3) µηνών, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθµός του προς πρόσληψη προσωπικού
και τα αναγκαία κριτήρια.
Άρθρο τριακοστό ένατο
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις
στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβληθεί το µέτρο της προσωρινής, µερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.),
καθώς και του συνόλου ή µέρους των υπηρεσιακών µονάδων του
που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, Ν. Π .Δ. Δ. και ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια.
2. Κατά το διάστηµα της αναστολής της παραγράφου 1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Ν.Σ.Κ. µπορούν να γίνονται και από απόσταση, µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων που
παρέχουν τα εχέγγυα της µυστικότητας της διαδικασίας.
3. Τα παραπάνω µέτρα επιβάλλονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Δικαιοσύνης µετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Στην απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διάστηµα της αναστολής,
πρόβλεψη για τα ζητήµατα αναστολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσµιών, κατά το µέρος που αυτά δεν έχουν ήδη ρυθµιστεί µε την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β᾽864), καθώς και λοιπά ζητήµατα λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά το διάστηµα
αυτό.
Άρθρο τεσσαρακοστό
Λειτουργία υγειονοµικών επιτροπών
1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας
έναντι του κορωνοϊού COVID 19 και για όσο χρονικό διάστηµα
υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως
υγειονοµικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόµενου πολίτη. Κατ᾽ εξαίρεση ο
ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως
στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του
φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόµιµης κρίσης. Η
ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν και τις υποθέσεις
που εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόµενων γονέων
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης η᾽ της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε την παράγραφο 3 του δεκάτου τέταρ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζοµένους
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α᾽ του ν. 3429/2005 (Α᾽ 314), οι τρεις ηµέρες άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την
έναρξη ισχύος του παρούσας σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο του
ν. 4506/2017 (Α᾽ 191) παρατείνονται για δύο (2) 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).
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Διαµόρφωση αρχείων µισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. - Πληρωµή
µισθοδοσίας, πρόσθετων αµοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δηµοσίου
1. Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ανάρτησης αρχείων µισθοδοσίας (µορφής xml) από έναν ή περισσότερους αναπληρωτές
εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους.
Οι αναπληρωτές εκκαθαριστές θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά το
όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής (Ε.Α.Π.) στον ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαµβάνουν µέριµνα για τη
δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στα συστήµατά τους
και τη διαρκή ενηµέρωσή τους µέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας
Αρχής Πληρωµής (Ε.Α.Π.) για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη
λειτουργία της διαδικασίας µισθοδοσίας.
2. Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να παραχθεί αρχείο µισθοδοσίας για την τρέχουσα περίοδο και τύπο πληρωµής, δίνεται η
δυνατότητα στους εκκαθαριστές ή τους αναπληρωτές τους, να
αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο µισθοδοσίας του αµέσως προηγούµενου χρονικού διαστήµατος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α
µορφής xml, ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π..
3. Στις περιπτώσεις που καµία από τις δυνατότητες των παραγράφων 1 και 2 δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί και τότε µόνον, η
πληρωµή της µισθοδοσίας γίνεται βάσει προηγούµενων µισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, µε ευθύνη των εκκαθαριστών, µε αυτόµατο
τρόπο µέσω νέας εφαρµογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π..
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν µόνο χρηµατικά εντάλµατα και πάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή
καταβάλλονται µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα, εφόσον αναρτηθούν, καταβάλλονται στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.
5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων µέτρων, κάθε διαφοροποίηση του προεπιλεγµένου αρχείου που αναρτάται για πληρωµή σε
σχέση µε το πραγµατικό αρχείο που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί,
τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών. Στο χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγµατοποιεί
αλλαγές εκκαθαριστών.
6. Η πληρωµή µισθοδοσίας και πρόσθετων αµοιβών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δηµοσίου διενεργείται σύµφωνα µε τα ηλεκτρονικά αρχεία, χωρίς να απαιτείται η
προσκόµιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων µισθοδοσίας και
πρωτότυπων χρηµατικών ενταλµάτων, πριν από την πληρωµή. Η

συµφωνία µε τις έντυπες πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηµατικά εντάλµατα γίνεται σε µεταγενέστερο χρόνο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές µισθοδοσίας και πρόσθετων αµοιβών που λαµβάνει, µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία.
7. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έως τις 30
Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους δύναται να παραταθεί µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
ΜΕΡΟΣ Δ᾽:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα
κορωνοϊού - COVID-19
1. Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 συνιστώνται Κινητές Οµάδες Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού µε δυνατότητα δραστηριοποίησης σε
όλη την Επικράτεια και αντικείµενο την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγµάτων βιολογικού
υλικού προσώπων-πιθανών κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 και
την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαµβανόµενων
επαγγελµατιών υγείας σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και στο
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των οµάδων του προηγούµενου εδαφίου συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού-COVID19», η οποία χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα 2014 – 2020».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ρυθµίζονται οι επιµέρους λεπτοµέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι
επιµέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτοµέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους
µε άλλες µονάδες και οργανικές δοµές αναφοράς, τα επιµέρους
προσόντα του στελεχιακού δυναµικού, η διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστηµα της
σύµβασης εργασίας, το ύψος των αµοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτοµέρειες υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού
συγκροτούνται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται 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 Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω
Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτει
συµβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου για τη στελέχωση κινητών µονάδων για τη λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19, β) µίσθωσης οχηµάτων για τις
µετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προµήθειας καυσίµων
για τη χρήση των οχηµάτων, γ) προµήθειας ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης συµβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαµβανόµενους επαγγελµατίες υγείας σε
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού,
ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισµό και ανθρώπινο
δυναµικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγµάτων και ζ) παρο-
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χής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση. Η πρόσκληση για τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων
αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Οι συµβάσεις ως προς τις απαραίτητες
προµήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται µε σκοπό την
αγορά ικανών ποσοτήτων µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής
µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΜΔΤ 2014-2020 (Πράξη: Δηµιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19», η οποία θα χρηµατοδοτηθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση Δηµοσίου
Τοµέα 2014 – 2020»).
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας και κλινών
αυξηµένης φροντίδας του Νοσηλευτικού
Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παραχωρούνται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Υγείας, άνευ αντιτίµου, στο Δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαµοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξηµένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος
Μετοχικού Ταµείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε διαφορετικό τρόπο. Με όµοια απόφαση ορίζονται
οι συγκεκριµένες ανάγκες δηµόσιας υγείας, οι δεσµευόµενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσµευσης των
αναγκαστικά διατιθέµενων προς χρήση για τη δηµόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου 5 του ν.
1137/1946 (Α᾽ 113) αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία µέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν
αποστρατεία Αξιωµατικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος του
Στρατού Ξηράς µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του.»
β. Η παράγραφος Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία
µέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωµατικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος του Στρατού Ξηράς µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και
έγκριση του διοικητικού συµβουλίου του.»
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και
έχουν υποβάλει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις
για ειδίκευση οι οποίες εκκρεµούν σε περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να προσέλθουν άµεσα για ανάληψη καθηκόντων στο
νοσοκοµείο προτίµησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενεργείται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, µε ανώτατη διάρκεια τετραµήνου ενόψει της ανάγκης αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης
του νοσοκοµείου σε κενή θέση ειδικευόµενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόµενες αποδοχές τους είναι ισόποσες µε τις αποδοχές
ειδικευόµενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούµενων ιατρών κατά τα ανωτέρω δεν λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.
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Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµο
Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων
νοµικών προσώπων αυτού
1. Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε µετά από την έναρξη ισχύος της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽42) και µέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας, παρατείνεται αυτοµάτως για
δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
2. Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των
έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Παράταση συµβάσεων εξειδικευόµενων ιατρών –
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη
λοιµωξιολογία, µε τα νοσοκοµεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του
τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνονται αυτοδικαίως για χρονικό διάστηµα έως και τέσσερις (4) µήνες λόγω της ανάγκης αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια
της απασχόλησής τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες µε αυτές
του ιατρικού επικουρικού προσωπικού. Ο χρόνος απασχόλησης
των εξειδικευόµενων ιατρών κατά τα ανωτέρω λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη της εξειδίκευσης.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως τις
30.6.2020 να µετακινεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων, για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα, και µε δυνατότητα
παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον µήνες, επικουρικό ιατρικό,
επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας από
νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως
τις 30.6.2020, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες συνταγές, που αφορούν σταθερή φαρµακευτική αγωγή που λαµβάνουν οι χρονίως
πάσχοντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τον
χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η ισχύς τους,
ανανεώνονται για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήµατος των ασθενών,
διατυπωµένου µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή γραπτού µηνύµατος κινητού τηλεφώνου. Για τις
εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα.
Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα
είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στα φαρµακεία για υποχρεωτική εκτέλεση µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε
περιπτώσεις σκευασµάτων που διατίθενται κατόπιν ατοµικής παραγγελίας, µετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν µνείας από τον θεράποντα ιατρό
επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαµβανόµενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόµενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατοµικού
εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α᾽ και β᾽ βαθµού
αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, προσέρχονται µε τα
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απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και
Α.Φ.Μ., στο φαρµακείο επιλογής τους µε τον κωδικό (barcode)
της συνταγής. Η παραλαβή των φαρµάκων είναι δυνατό να γίνει
και από τρίτα πρόσωπα µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και µε τη συµπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που
συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρµακείο. Τα δικαιολογητικά
ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρµακεία του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόµενων φύλλων
των επαναλαµβανόµενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή
πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως
τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς µηνιαίων ή επαναλαµβανόµενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρµακευτική
αγωγή που λαµβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν
εκδοθεί στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά
ακόµα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε πρόκειται να εκδοθούν,
µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρµακα του Σ.Η.Π.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως
τις 30.6.2020, για φάρµακα που εγκρίνονται µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση
της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαµβάνουν θεραπεία µέχρι τις
30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΣΗΠ.
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες και σε
ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειµένου
να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρµακευτικής αγωγής ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται
σε περιορισµό κατ’ εφαρµογή της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, είναι δυνατή η αποστολή φαρµάκων από
τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισµένους, αυθηµερόν, µέσω πιστοποιηµένης εταιρείας ταχυµεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
2. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου εξοπλισµού για
την υλοποίηση της παραγράφου 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυµεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
µπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε απευθείας
ανάθεση και µόνο κριτήριο τη χαµηλότερη αξία προσφοράς,
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής
νοµοθεσίας περί δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Διατάξεις για την πληρωµή και εκκαθάριση λογαριασµών ιδιωτικών φαρµακείων και δηµόσιων δοµών
παροχής υπηρεσιών υγείας
1. Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασµοί των ιδιωτικών φαρµακείων δύνανται να εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής
ή γενικής διάταξης, (α) µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, (β) σε πο-
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σοστό µέχρι 80% του ποσού του τιµολογίου, (γ) χωρίς την αποστολή λογαριασµού µε τα παραστατικά των συνταγών στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε µόνη την ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική
πύλη www.eopyykmes.gr του Τιµολογίου, του Συνοδευτικού Σηµειώµατος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωµής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το
χρονικό διάστηµα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και
ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
2. Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, τα
νοσοκοµεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν. Π .Δ. Δ., οι λοιπές
δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρµακεία, εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµένους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το
χρονικό διάστηµα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και
ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων
στο πληροφορικό σύστηµα υποβολής δαπανών
του ΕΟΠΥΥ e-dapy
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30.6.2020, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν
περιοδικώς χορηγούµενες παροχές της περίπτωσης γ᾽ της παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται µετά από τη λήξη τους µε την
εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωµατεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των δικαιούχων που διατυπώνεται µέσω τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή γραπτού µηνύµατος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωµατεύσεις, δεν
απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη µορφή,
καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός
αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωµάτευση εκδίδεται δυνάµει της
παρούσας και ενηµερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωµάτευσης (barcode) µε κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά,
µέσω τηλεµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι δικαιούχοι µπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωµατεύσεων και στον Φάκελο Υγείας τους. Με την έκδοση της
γνωµάτευσης από τον ιατρό, η γνωµάτευση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στα συµβεβληµένα φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µέσω του αναγραφόµενου
κωδικού γνωµάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος εκτέλεσης και υποβολής
δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30.6.2020 δύνανται
να εκδίδονται γνωµατεύσεις µε την ως άνω διαδικασία, οι οποίες
εκτελούνται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί
της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωµάτευσης.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α᾽ και β᾽ βαθµού
αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα προσέρχονται µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, ήτοι ταυτότητα και
ΑΦΜ, στα συµβεβληµένα φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους µε τον κωδικό
(barcode) της γνωµάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωµάτευσης ή στο
έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των συνταγογραφηµένων
ειδών.
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Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε
αιµοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε µόνιµη τακτική θέση
σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δηµόσιου νοσοκοµείου, αναφερόµενοι ως περιφερόµενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να
εντάσσονται σε συµβεβληµένες µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µονάδες αιµοκάθαρσης του ιδιωτικού τοµέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών
αιµοκαθάρσεων σύµφωνα µε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, µετά από γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισµού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράµµατος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του
Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», µε αναλογική κατανοµή και µε βάση τον τόπο κατοικίας των αιµοκαθαιρόµενων, στις πλησιέστερες συµβεβληµένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του
ιδιωτικού τοµέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζηµίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου καλύπτονται µε έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας
σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Άρθρο πεντηκοστό πέµπτο
Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρµακοποιών, βοηθών φαρµακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται
στα φαρµακεία και τις φαρµακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην
Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταµένους κάθε επιπέδου
ευθύνης, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Διαδικασία αντιµετώπισης αδυναµίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης
ή πληρωµής των ιδιωτών παρόχων
1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αδυναµίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης ή πληρωµής των ιδιωτών παρόχων από
τις υπηρεσίες του Οργανισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τµήµα αυτών, η
οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισµού πληρωτέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020,
αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτούµενου ποσού, χωρίς
τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας,
µετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιµολογίων που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Οργανισµού (e-dapy). Στη
συνέχεια εκδίδονται συστηµικά εντάλµατα πληρωµής, τα οποία
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Οργανισµού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων. Τα ανωτέρω εντάλµατα υποβάλλονται συγκεντρωτικά
και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος ΔΙΑΣ, στην
τράπεζα για εκτέλεση πληρωµής. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται,
δεν συµψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δηµόσιο ή τρίτους.
2. Το σύνολο της διαδικασίας της παραγράφου 1 πραγµατοποι-
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είται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν απαιτούνται η προσκόµιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενηµεροτήτων
ή βεβαίωσης οφειλής της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.
4174/2013 και της κατ’ εξουσιοδότησή του απόφασης, οι οποίες
θα υποβληθούν µετά από τη λήξη των µέτρων κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί όχι πέραν
της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του αποδιδόµενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όµοια απόφαση δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της εξαιρετικής
διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου
2020.
Άρθρο πεντηκοστό έβδοµο
Παράταση προθεσµιών Ε.Κ.Π.Υ.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόµενες προθεσµίες υποβολής και εκκαθάρισης ατοµικών αιτηµάτων παροχών
του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι
προθεσµίες εκτέλεσης παραπεµπτικών διαγνωστικών εξετάσεων
και γνωµατεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30
Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διαδικασία χρηµατικών δωρεών για απευθείας
προµήθεια νοσοκοµειακού εξοπλισµού για την
καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
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, οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηµατική
δωρεά µε αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσων ατοµικής προστασίας
και φαρµάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις Δηµόσιες Υγειονοµικές Περιφέρειες, τα νοσοκοµεία, ιδιωτικά και δηµόσια, καθώς και όλες τις
δοµές δηµόσιας υγείας για την καταπολέµηση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρηµατική δωρεά εγκρίνεται αµελλητί µε
δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόµενο
ποσό, µε ρητή αναφορά στον σκοπό της δωρεάς για αγορά ειδών
εκ του ανωτέρω εξοπλισµού. Με την εγκριτική δήλωση του Υπουργού Υγείας ορίζεται το νοµικό πρόσωπο αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το
ποσό της δωρεάς προκειµένου να διενεργήσει την προµήθεια του
εξοπλισµού. Στα νοµικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου
Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόµενο χρηµατικό
ποσό από τον δωρητή, περιλαµβάνονται ρητά όλα τα Ν. Π .Δ. Δ.,
Ν. Π .Ι. Δ., του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ
ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη προµήθεια των ειδών
της παραγράφου 1 κατά τις διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και
της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την καταπολέµηση της διάδοσης
του κορωνοϊού. Κάθε νοµικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς,
αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο οφείλει να παρέχει άµεσα
κάθε αναγκαία σύµπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την
είσπραξη του ποσού της δωρεάς, την υλοποίηση της προµήθειας
προϊόντων της παραγράφου 1, και να παρέχει αναλυτική ενηµέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση
των σχετικών προµηθειών.
3. Μετά την υλοποίηση της προµήθειας τα προµηθευθέντα είδη
διατίθενται από το νοµικό πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς
τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας, που κατανέµει τα προµηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόµενων νοµικών
προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δηµόσιες Υγειονοµικές
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Περιφέρειες και στα νοσοκοµεία, ιδιωτικά και δηµόσια, όλων των
δοµών δηµόσιας υγείας συµπεριλαµβανοµένης της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας.

ραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.

Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ
για την εξέταση δειγµάτων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ᾽:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

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 Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων
των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων,
πέραν της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τη διάταξη του δωδέκατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια), να συνάπτει συµβάσεις για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) µε Πανεπιστηµιακές Κλινικές, Μονάδες και
Εργαστήρια µέσω των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της ηµεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Οι συµβάσεις συνάπτονται µε το κριτήριο της χαµηλότερης
τιµής µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Ε᾽:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο εξηκοστό
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
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, µε απόφαση του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου,
είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δηµόσιων διαγωνισµών,
β) η παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής
ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δηµοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή
κάθε προθεσµίας που αφορά δηµόσιες συµβάσεις, ανεξάρτητα
από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση
παράτασης κάθε είδους συµβατικών προθεσµιών, για χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται µε την οικεία απόφαση.
2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και της παρούσας που
αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές µπορούν να εφαρµοστούν
αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του
άρθρου 224 του ν. 4412/2016.
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
εργαζοµένων σε εργοτάξια
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, είτε µε απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Υποδοµών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δηµοσίων έργων, είτε µε απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον
πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα εργοτάξια. Με
τις κοινές αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου προβλέπονται
διοικητικά πρόστιµα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πα-

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενηµέρωση του κοινού για θέµατα προστασίας της δηµόσιας υγείας και λοιπά ζητήµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος
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, είναι δυνατή η
ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών,
καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για
την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέµατα προστασίας
της δηµόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων στο
πλαίσιο αυτό, 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 το είδος και το περιεχόµενο των ανωτέρω υπηρεσιών.
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
1. Η προθεσµία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού
Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α᾽68) παρατείνεται µέχρι
τις 30 Απριλίου 2020.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις
30 Απριλίου 2020 θεωρείται δικαιολογηµένη τυχόν διακοπή της
έκδοσης των ηµερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων
έως δεκαπέντε (15) ηµέρες κατ᾽ ανώτατο όριο και τυχόν διακοπή
έως τεσσάρων εκδόσεων των εβδοµαδιαίων περιφερειακών και
τοπικών εφηµερίδων κατ` ανώτατο όριο. Για το ανωτέρω διάστηµα
οι υποχρεώσεις των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α᾽68) ως προς τα ελάχιστα όρια που
περιγράφονται (αριθµός πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και συνολικό εµβαδόν επιφάνειας χαρτιού εκτύπωσης) µειώνονται κατά
το ήµισυ.
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από
τη θέση σε ισχύ της παρούσας, και µε σκοπό τη διασφάλιση της
αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων
και υποδοµών, καθώς και της παραγωγής, µετάδοσης και εκποµπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος και διαδικτυακού περιεχοµένου του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί,
µε απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις µίσθωσης έργου και να αναθέτει την
εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διάστηµα
οι εργαζόµενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. µπορεί να απασχοληθούν υπερω-
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ριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Ζ᾽:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πέµπτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δοµών, ανεξαρτήτως τύπου και
βαθµίδας, δηµόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως διδασκαλία.
2. 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, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγµάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθµη
λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
συνόλου των εκπαιδευτικών δοµών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθµίδας, δηµόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και
υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή
των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αµελλητί από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρκεί δε και µόνη η δήλωσή του
περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα
και υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα και υπηρεσίες µπορούν να κατανέµονται και να διατίθενται,
προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε εκπαιδευτική δοµή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθµίδας, δηµόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους
λοιπούς φορείς και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται 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, για την επίτευξη
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως παροχής
εργασίας των υπαλλήλων και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης
των πολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται
να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, α)
για την προµήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισµικών, β) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενηµέρωσης µε κάθε µέσο των
πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και
για την προµήθεια του αναγκαίου υλικού, καθώς και γ) για την
παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύµβαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά.
4. (α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις
31.5.2020, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας
ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α᾽ 222).
(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις
31.5.2020, η προθεσµία αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας
ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παραγράφου Θ3
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
5. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι) δύνανται να κάνουν χρήση των ταµειακών διαθεσίµων τους έως του ποσού των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ συνολικά χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, αποκλειστικά
για την προµήθεια ειδών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της
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από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και του εικοστού έβδοµου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταµειακών διαθεσίµων
του προηγούµενου εδαφίου ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό
διάστηµα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
σύµφωνα µε την περίπτωση στ᾽ του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου λόγω άµεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η χρήση των ταµειακών διαθεσίµων πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. περί αναµόρφωσης του
εγκεκριµένου αναλυτικού προϋπολογισµού, µε αύξηση των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθµού Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους
εντάσσονται οι εν λόγω δαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στη
Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ.) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναδροµικά από τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Εσωτερικών (Β᾽ 783).
ΜΕΡΟΣ Η᾽:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών
συνεταιρισµών στα οικεία Μητρώα
Δικαίωµα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 13 του
π.δ. 126/1986 (Α᾽44),
όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισµοί που:
α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47
του ν. 4423/2016 (Α᾽182), όπως ισχύει, αλλά δεν εγγράφησαν έως
τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη,
β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρµόδιο
δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύεται µε την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως την έναρξη
ισχύος της παρούσας ρύθµισης,
γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρµόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρµοσµένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016
καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρµογής του στις
προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του
από το αρµόδιο δικαστήριο.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδεται µέχρι να
πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 παρ. 1 του ν.
4423/2016.
ΜΕΡΟΣ Θ᾽:
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ
Άρθρο εξηκοστό έβδοµο
Επαναπατρισµός Ελλήνων πολιτών
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαµβάνει τη διενέργεια του συνόλου των επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών απαιτηθούν, για τον άµεσο
και ταχύ επαναπατρισµό, λόγω της διασυνοριακής εξάπλωσης
του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται
στο εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευσή της.

11808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Πρόσθετα µέτρα αντιµετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Προς τον σκοπό µείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 µπορεί να επιβάλλεται, πλέον άλλων µέτρων,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Εσωτερικών µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συµφωνίας Σένγκεν, συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων τους ή των προσώπων µε τα οποία
αυτοί έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.
2. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου
δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, µε απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας µετά από γνώµη της
Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστηµα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισµένη µόνο περιοχή, απαγόρευση δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις
οποίες συµµετέχει ένας ελάχιστος αριθµός ατόµων. Με την ίδια
απόφαση µπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου,
υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου
δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται
ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, περιορισµοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών
εν όλω ή εν µέρει στην Επικράτεια. Από τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται µετακινήσεις των πολιτών για την
εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελµατικών, αναγκών
τους που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε άλλον τρόπο. Τα
µέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας
της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για την εφαρµογή της
παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τις κυρώσεις της
παραγράφου 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.
4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας
τουριστικών καταλυµάτων κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης ζ’ της
παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού είναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά
καταλύµατα, η λειτουργία των οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται
και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.
5. Προς τον σκοπό της µείωσης του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατόν να τίθενται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, περιοριστικά µέτρα στη µετακίνηση των προσώπων που διαµένουν σε κάθε είδους δοµή φιλοξενίας µεταναστών, όπως
επίσης στην είσοδο και έξοδο από τις δοµές αυτές και να λαµβάνονται αναγκαία συναφή µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας, τηρουµένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πρώτου της
από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο εξηκοστό ένατο
Μηχανισµοί ελέγχου µέτρων αντιµετώπισης
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
και διοικητικές κυρώσεις
1. Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής των
κατεπειγόντων µέτρων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων
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)».
2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα µέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόµενες
στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽42) ποινικές κυρώσεις και οι
κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται
µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».
ΜΕΡΟΣ Ι᾽:
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο εβδοµηκοστό
Αξιοποίηση θωρακισµένων στρατιωτικών οχηµάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων
Τα θωρακισµένα στρατιωτικά οχήµατα τα οποία βρίσκονται
στη νοµή και κατοχή δηµοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί
έως τη δηµοσίευση της παρούσας τίθενται στην υπηρεσία των
Ενόπλων Δυνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας, προς τον
σκοπό της κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.
Άρθρο εβδοµηκοστό πρώτο
Κατασκευή τεχνητού εµποδίου στο χερσαίο τµήµα
της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εµποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τµήµα της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εκτελούνται
χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας του ν. 4495/2017 (Α᾽167) και
εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής του ν. 4014/2011 (Α᾽209),
του
ν. 998/1979 (Α᾽289) και του ν. 3028/2002 (Α᾽153).
Τα σχετικά σχέδια κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ᾽:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εβδοµηκοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
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το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».
Άρθρο 2
Θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Το εδάφιο α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του ν.
4623/2019 (Α᾽134) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας,
εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από
τα εξής µέλη:».
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της παραγράφου 3 του άρθρου 7,
του εδαφίου α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, της παραγράφου 2 του άρθρου 17, της παραγράφου 3 του άρθρου 26,
του εδαφίου α᾽ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 14 του
άρθρου 38, της περίπτωσης β᾽ της παραγράφου 3 του άρθρου
39, του εδαφίου α᾽ του άρθρου 50 και των παραγράφων 4, 9 και
10 του άρθρου 53 του ν. 4662/2020 (Α᾽27), όπου αναφέρεται ο
Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, νοείται ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας,
το προσωπικό της παραγράφου 2 δύναται να διατίθεται για τη
στελέχωση των δοµών του Εθνικού Μηχανισµού.»
Άρθρο 3
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ µε τις κάτωθι ειδικότητες: 1. Διασώστη - Πληρώµατος ασθενοφόρου, 2. Νοσηλευτή, 3. Τεχνικού
Συνεργείου και 4. Καθαριστή - Καθαρίστριας χορηγείται ετήσια
ειδική αποζηµίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόµενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και
αφορολόγητη. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζηµίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζηµίωσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της αποζηµίωσης ανά διετία.
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Άρθρο 4
Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α᾽134),
προστίθεται περίπτωση ιδ᾽, η οποία έχει ως εξής:
«ιδ. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκών στελέχωσης των δοµών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ήτοι στην Πολυκλινική του
Ολυµπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης -Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης, στο Γενικό Νοσοκοµείο της
Θήρας, καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι
οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους
επικουρικών ιατρών που τηρούνται στις Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), εντός της γεωγραφικής αρµοδιότητας της οποίας
λειτουργεί καθεµία από αυτές. Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαµβάνουν τις αποδοχές του Επιµελητή Β᾽ του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4472/2017 (Α᾽74), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη
για την αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε.. Η διάρκεια της σύµβασής τους µπορεί να είναι έως ένα (1)
έτος, εκτός αν το κόστος µισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, οπότε η διάρκεια της σύµβασης
µπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε
απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., εντός της γεωγραφικής αρµοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεµία από τις εν λόγω δοµές.
Η τοποθέτηση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η
οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα από το Διοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., συνοδευόµενο µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγησης του Γενικού
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε την περίπτωση ε᾽ της παραγράφου 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α᾽ 143). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους
ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους
επικουρικούς ιατρούς των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..»
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης
(ΕΔΟΕΑΠ)
1. Οι συµβεβληµένοι µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πάροχοι υγείας δύνανται να παρέχουν
υπηρεσίες και στους ασφαλισµένους του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) µετά από τη σύναψη σχετικής σύµβασης µεταξύ του
ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
36 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ
(κοινή απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας µε αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β᾽ 4898) και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του
ν. 4368/2016
(Α᾽21), σχέδιο της οποίας υποβάλλεται στους Υπουργούς Υγείας
και Οικονοµικών προς έγκριση. Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης
των ασφαλισµένων του ΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασµό των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων
του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α᾽167) σχετικά µε την εφαρµογή του µηχανισµού της αυτόµατης επιστροφής.
2. Η παροχή φαρµάκων υψηλού κόστους και φαρµάκων εξωσωµατικής γονιµοποίησης σε δικαιούχους του ΕΔΟΕΑΠ δύναται
να πραγµατοποιείται από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο
της σύµβασης της παραγράφου 1 µεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΔΟΕΑΠ.
3. Κάθε ειδικότερο ζήτηµα ή ζήτηµα µε χαρακτήρα τεχνικό ή
λεπτοµερειακό που αφορά στην υλοποίηση των προβλεποµένων
στις παραγράφους 1 και 2 ρυθµίζεται µε κοινές αποφάσεις των
Διοικητικών Συµβουλίων του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ.
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Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4332/2015
Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α᾽76) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε. που απορρέουν
από προµήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν µέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, χωρίς την υπογραφή
σύµβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιµών που
τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24 του ν. 3846/2010, Α᾽ 66) και δεν υφίστανται προηγούµενες συµβάσεις, µε την προϋπόθεση ότι είναι
εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους,
των αντίστοιχων ετών αναφοράς.»
Άρθρο 7
Πιστοποιητικό εξειδίκευσης
στην Κλινική Μικροβιολογία
Στην υποπερίπτωση αα᾽ της περίπτωσης γ᾽ της παραγράφου
2 του άρθρου 99 του ν. 4461/2017 (A᾽ 38), η φράση «ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φράση «15η
Απριλίου 2020».
Άρθρο 8
Ιατρικές εξειδικεύσεις
Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του
ν.
2071/1992 (Α᾽ 123), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για τις οργανικές θέσεις των ιατρικών εξειδικεύσεων έχουν
εφαρµογή τα ισχύοντα για τις οργανικές θέσεις των ειδικευόµενων ιατρών, ήτοι η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν.
1397/1983 (Α᾽ 143). Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να προέρχονται
από µεταφορά/µετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόµενων ιατρών και το αντίστροφο. Οι ιατροί που ήδη υπηρετούν σε νοσοκοµεία που αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. δεσµεύουν τις
συγκεκριµένες οργανικές θέσεις µέχρι την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν.
4613/2019 (Α᾽78) και µέχρι να συσταθούν οι εν λόγω θέσεις,
τυχόν υπηρετούντες ιατροί, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, λαµβάνουν κανονικά τις προβλεπόµενες
αποδοχές τους από τις 24 Μαΐου 2019 και έως τη σύσταση των
ως άνω θέσεων.»
Άρθρο 9
Ένταξη του Διδυµότειχου στις άγονες περιοχές
1. Προστίθεται στην περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α᾽ 73), υποπερίπτωση α35, η οποία
έχει ως ακολούθως : «α35. Νοµός Έβρου: Διδυµότειχο.»
2. Τροποποιείται η υποπερίπτωση β10᾽ της περίπτωσης β᾽
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 131/1987
ως ακολούθως: «β10. Νοµός Έβρου: Σουφλί, Ορεστιάδα.»
Άρθρο 10
Επίδοµα θέσης ευθύνης
Στην περίπτωση γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.
4354/2015 (Α᾽ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».
Άρθρο 11
Παράταση θητείας Συµβουλίων Κρίσης
και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (Α᾽ 172) προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής: «12. Η θητεία των Συµβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν συγκροτηθεί έως
τη 16η Δεκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 4498/2017 (Α᾽ 172) σε συνδυασµό µε την παράγραφο
11 του άρθρου 4 του ν. 4647/2019 (Α᾽ 204), παρατείνεται και

µετά την πάροδο της προβλεπόµενης διετίας και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης/τοποθέτησης Ιατρών κλάδου
Ε.Σ.Υ. που εκκρεµούν στα εν λόγω Συµβούλια.»
Άρθρο 12
Κριτήρια και µεθοδολογία Αξιολόγησης
Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του ν.
4512/2018 (Α᾽ 5) ως εξής:
«4. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες - αξιολογητές έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που διαθέτουν ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
σχετικά µε το υπό αξιολόγηση και ένταξη φάρµακο, και γενικώς,
σχετικά µε κάθε φάρµακο. O αιτών Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
έχει πρόσβαση στα δεδοµένα του Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης, τηρουµένων των διατάξεων της νοµοθεσίας
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού, σχετικά µε φάρµακα για τα
οποία έχει ήδη καταθέσει αίτηση αξιολόγησης.»
Άρθρο 13
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α᾽ 5)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την αξιολόγηση ενός φαρµάκου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την ένταξή του στον κατάλογο του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α᾽6), ή την απένταξή του από αυτόν ο Κάτοχος
Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.): α) υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο µε
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα και β) καταβάλλει
εφάπαξ τέλος αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο τύπος της αίτησης, τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους
Κ.Α.Κ.. Το καταβαλλόµενο ως άνω τέλος αποτελεί δηµόσιο
έσοδο, που αποδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Οικονοµικών στο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώσεις του οποίου
βαρύνονται µε τις δαπάνες της αποζηµίωσης των µελών, των
εξωτερικών αξιολογητών, των υπαλλήλων της γραµµατείας και
εν γένει των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και
της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης του παρόντος νόµου.
Τα γενόσηµα που έχουν ίδιες δραστικές ουσίες και ενδείξεις
µε ήδη αποζηµιούµενα, δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση από την
Επιτροπή Αξιολόγησης. Επίσης, δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση
τα φαρµακευτικά προϊόντα που εγκρίνονται µε τη νοµική βάση
του άρθρου 10 (β) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα βιο-οµοειδή φαρµακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο παρόν. Τα βιο-οµοειδή δεν παραπέµπονται σε
εξωτερικούς αξιολογητές. Κατά τη συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εκτιµώνται τα διαθέσιµα κλινικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα και η επίπτωση της νέας θεραπείας στον Προϋπολογισµό.
Τα εµβόλια υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης
εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν. Επίσης δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση η αλλαγή περιέκτη, οι αλλαγές στη συσκευασία, η µετονοµασία και
αλλαγές σε φαρµακοτεχνική µορφή, που αφορούν στην ίδια οδό
χορήγησης και τη διαδικασία αποδέσµευσης φαρµάκων, ήδη ενταγµένων στον θετικό κατάλογο και δεν επιφέρουν επίπτωση στη
δαπάνη.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α᾽ 5)
τροποποιείται ως εξής:
«2. Για την εκτίµηση της επίπτωσης στον Προϋπολογισµό από
την ένταξη ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων
Φαρµάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέµπει υποχρεωτικά
προς την Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του άρθρου 254 όλες τις
αιτήσεις, οι οποίες: α) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση
βάσει των κριτηρίων α᾽ έως γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου
249, β) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει συνοπτικής διαδικασίας αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης εκ-
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κινεί και ολοκληρώνει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης του φαρµάκου και γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα, βάσει του αποτελέσµατος
της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, σχετικά µε την επίπτωση
στον προϋπολογισµό από την ένταξη ή τη διατήρηση ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη την
αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ως
προς την επίπτωση στον Προϋπολογισµό της αποζηµίωσης των
φαρµάκων είτε βάσει επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγµάτευσης είτε βάσει της µη έναρξης ή της µη ολοκλήρωσης της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης, για την τελική αιτιολογηµένη
γνώµη της προς το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά µε την ένταξη ή απένταξη φαρµάκων και την αναθεώρηση
του Καταλόγου Αποζηµιούµενων Φαρµάκων. Κατ’ εξαίρεση των
ανωτέρω, ειδικά ως προς τα γενόσηµα προϊόντα τα οποία δεν
υπόκεινται σε αξιολόγηση, καθώς έχουν ίδιες δραστικές ουσίες
και ενδείξεις µε ήδη αποζηµιούµενα κατά το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέµπει τα γενόσηµα αυτά στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης, προκειµένου η τελευταία να κρίνει εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από τη διαπραγµάτευση κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του
ν. 4633/2019 (Α᾽161). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις
εξαίρεσης των γενοσήµων από τη διαπραγµάτευση, εκδίδει η
ίδια αιτιολογηµένη γνωµοδότηση για την ένταξη τους ή µη στον
Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων απευθυνόµενη απευθείας
προς το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη της
σχετικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
51 του ν. 4633/2019, η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης διενεργεί τη
διαπραγµάτευση και µετά την ολοκλήρωσή της, αποστέλλει ως
προς τα συγκεκριµένα γενόσηµα αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
για την ένταξή τους ή µη στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων απευθυνόµενη άµεσα προς το όργανο του Υπουργείου
Υγείας που έχει την αρµοδιότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ρύθµιση των τριών προηγούµενων εδαφίων καταλαµβάνει και τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.
4633/2019, που κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν ήδη παραπεµφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης
στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 14
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων
Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α᾽ 5) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης έχει την αρµοδιότητα να
διαπραγµατεύεται τις τιµές ή τις εκπτώσεις των φαρµάκων, τα
οποία αποζηµιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή προµηθεύονται τα
δηµόσια νοσοκοµεία, να συνάπτει συµφωνίες µε τους Κ.Α.Κ. που
συµµετέχουν στη σχετική διαδικασία διαπραγµάτευσης ως προς
το ανωτέρω αντικείµενο της διαπραγµάτευσης, να εισηγείται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά µε την επίπτωση στον προϋπολογισµό της αποζηµίωσης των φαρµάκων και στις περιοριστικά προβλεπόµενες περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από το
νόµο να γνωµοδοτεί απευθείας στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας ως προς την ένταξη προϊόντων στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων. Οι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ
της Επιτροπής και των Κ.Α.Κ. καθίστανται δεσµευτικές για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους Κ.Α.Κ. και τα δηµόσια νοσοκοµεία µετά την
έναρξη ισχύος της απόφασης του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζηµιούµενων Φαρµάκων, εφόσον στη σχετική
απόφαση το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας αποδέχεται
την γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ενσωµατώνει την
ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης ή αποδέχεται τη γνώµη της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, όπου κατά το
νόµο αυτή προβλέπεται.»
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Άρθρο 15
Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουµένων φαρµάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018
Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης µε αποκλειστικό έργο τη γνωµοδότηση για χορήγηση κατ’
εξαίρεση φαρµάκων που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο
αποζηµιούµενων φαρµάκων (θετικό κατάλογο), τα οποία δεν
έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άµεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές
να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου
265 του ν. 4512/2018 (Α᾽5). Έργο της Ειδικής Υποεπιτροπής
Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και η έκδοση απευθείας γνωµοδότησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για όσα
αιτήµατα κατ’ εξαίρεση χορήγησης φαρµάκων διαβιβάζονται σε
αυτήν από τον Πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 247 του ν.
4512/2018 και δεν διακρατώνται προς εξέταση και παροχή γνώµης από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018. Η Ειδική
Υποεπιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από πέντε (5) µέλη, µε
αποδεδειγµένη επιστηµονική εξειδίκευση και επαγγελµατική εµπειρία, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά
από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 247 του
ν. 4512/2018, ο οποίος εισηγείται ως προς
τις επιστηµονικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των µελών, έχει
έδρα το Υπουργείο Υγείας και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της
Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα
ειδικότερα ζητήµατα της συγκρότησης, τα ασυµβίβαστα και κωλύµατα των µελών της, οι τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας
εξέτασης των αιτηµάτων, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραµµατειακή της υποστήριξη, µε τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο γραµµατείς, οι οποίοι τοποθετούνται ή αποσπώνται σε αυτήν κατά τους
όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 248 του
ν. 4512/2018, καθώς και τα προσόντα αυτών, οι ειδικές υποχρεώσεις των µελών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
άσκηση του έργου της. Η αποζηµίωση των µελών της Ειδικής
Υποεπιτροπής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν.
4354/2015 (Α᾽ 176) και στις κείµενες διατάξεις για το ενιαίο µισθολόγιο στον δηµόσιο τοµέα, είναι ανάλογη µε αυτή των µελών
της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018
και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 250
του ν. 4512/2018. Μέχρι τη συγκρότηση της ως άνω Ειδικής
Υποεπιτροπής τα αιτήµατα για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φαρµάκων εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 247 του ν.
4512/2018.
Άρθρο 16
Μετακινήσεις προσωπικού δηµόσιων µονάδων υγείας
1. Το άρθρο 129 του ν. 4600/2019 (Α᾽ 43) καταργείται.
2. Όσες µετακινήσεις ιατρών πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του καταργούµενου άρθρου 129 του ν. 4600/2019 άνευ τεκµηριωµένης αιτιολογίας ως
προς την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας τµηµάτων ή µονάδων, καταργούνται αυτοδίκαια. Με απόφαση του διοικητή του
ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ., η οποία εκδίδεται εντός (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι εν λόνω ιατροί επανατοποθετούνται
στην οργανική µονάδα προέλευσης, που κατείχαν πριν υπαχθούν
στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 129 του ν.
4600/2019, σε κενή οργανική θέση ή προσωποπαγή θέση της ειδικότητάς τους διατηρώντας τον βαθµό τους.
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Άρθρο 17
Μη παρεµβατικές µελέτες
Το άρθρο 4 του ν. 4523/2018 (Α᾽ 41) καταργείται.
Άρθρο 18
Μηνιαία αποζηµίωση οικογενειακών ιατρών
1. Η µηνιαία αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών των άρθρων
6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α᾽115), και των ασκούντων καθήκοντα
οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, µε ενεργές συµβάσεις κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 1ης Απριλίου 2020 µέχρι την 30ή Ιουνίου 2020
στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
2. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 1 και για τους δικαιούχους του παρόντος που δεν έχουν
συµπληρώσει το πρώτο έτος της σύµβασής τους, η αποζηµίωση
προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία του εγγεγραµµένου πληθυσµού ευθύνης, σε κάθε οικογενειακό ιατρό ή ασκούντα
καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, µε ανώτατο όριο το ποσό των
δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
Άρθρο 19
Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων
στο πληροφορικό σύστηµα υποβολής δαπανών
του ΕΟΠΥΥ e-dapy
Το άρθρο 53 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού C0VID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α᾽68), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 Ιουνίου 2020, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χορηγούµενες παροχές της περίπτωσης γ᾽ της
παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και των άρθρων 10, 39, 40, 41, 42 και 53 του Ενιαίου
Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ανανεώνονται µετά από τη
λήξη τους µε την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται
να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωµατεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των δικαιούχων που διατυπώνεται µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή γραπτού
µηνύµατος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωµατεύσεις, δεν
απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη µορφή,
καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωµάτευση εκδίδεται δυνάµει της παρούσας και ενηµερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της
γνωµάτευσης (barcode) µε κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά,
µέσω τηλεµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι δικαιούχοι
µπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωµατεύσεων
και στον φάκελο υγείας τους. Με την έκδοση της γνωµάτευσης
από τον ιατρό, η γνωµάτευση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στα
συµβεβληµένα φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µέσω του αναγραφόµενου κωδικού γνωµάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δύνανται να εκδίδονται γνωµατεύσεις µε την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της
εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωµάτευσης. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α᾽ και β᾽ βαθµού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα προσέρχονται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ταυτοποίησής τους, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συµβεβληµένα
φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους µε τον κωδικό (barcode) της γνωµάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο
φύλλο εκτέλεσης γνωµάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατά την
παραλαβή των συνταγογραφηµένων ειδών.

Άρθρο 20
Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών
κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Για τις παρακλινικές εξετάσεις του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018
(Β᾽4898), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χορηγείται παράταση στην προθεσµία εκτέλεσης τόσο των µη εκτελεσµένων παραπεµπτικών, που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος, όσο και όσων θα εκδοθούν µέχρι την 30ή Απριλίου
2020, κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες σε σχέση µε την
αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης επί του παραπεµπτικού.
2. Η υποχρέωση θεώρησης γνωµατεύσεων από ελεγκτή ιατρό,
όπου αυτή ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018
δεν ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι την 30ή
Απριλίου 2020.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 δύνανται να παραταθούν και πέραν της 30ής Απριλίου 2020 και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν τα κατεπείγοντα
µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού, όχι
όµως πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.
Άρθρο 21
Νοµιµοποίηση δαπανών για παρασχεθείσες
υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος
2019, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου εκατόν εξήντα τριών
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δύο λεπτών
(1.163.336,02 ) και αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον ΕΟΠΥΥ είναι νόµιµες και πληρώνονται στον δικαιούχο µε ένταλµα πληρωµής που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ και µε µόνα παραστατικά τα εκδοθέντα κατά το έτος 2019 σχετικά τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 22
Παράταση συµβάσεων µε παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η ισχύς των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των κάτωθι
κατηγοριών παροχών του και αφορούν:
α) παροχή υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών,
γ) παροχή διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς,
δ) παροχή οπτικών ειδών και
ε) στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης,
παρατείνεται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους από την ηµεροµηνία της λήξης τους, εφόσον λήγουν εντός τριµήνου από την έκδοση της παρούσας, και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
από την ηµεροµηνία λήξης τους, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
της 10ης Οκτωβρίου 2020.
Άρθρο 23
Κάλυψη δαπάνης µεταφοράς προϊόντων ατοµικής
προστασίας και νοσοκοµειακού εξοπλισµού
από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Μαΐου 2020, η ΙΦΕΤ Α.Ε. δύναται να
αναλαµβάνει, στο πλαίσιο συµβάσεων αγοράς µέσων ατοµικής
προστασίας και νοσοκοµειακού εξοπλισµού, αναγκαίων για την
καταπολέµηση της διάδοσης του κορωνοϊού, τις δαπάνες µετα-
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φοράς των προµηθευόµενων προϊόντων από χώρες του εξωτερικού προς την Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α᾽48)
Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.
4603/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020
και υποβάλλονται µε ατοµικά αιτήµατα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζηµιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισµένους, κατά παρέκκλιση των
οριζόµενων στο άρθρο 27 του ν. 4549/2018 (Α᾽105). Οι δαπάνες
του προηγούµενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (Β᾽ 4898) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ή την υπ’ αρ.
ΕΜΠ/5/2012 (Β᾽ 3054) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας και Υγείας.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας. Οι γενόµενες πληρωµές των ανωτέρω δαπανών, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, είναι νόµιµες.»
Άρθρο 25
Διαδικασία λήψης µέτρων περιορισµού κρουσµάτων ή επαφών κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19
σε επιτασσόµενους χώρους
Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόµο προϋποθέσεις για τη λήψη
των µέτρων των περιπτώσεων α᾽, β᾽, γ᾽ και ε᾽ της παραγράφου
2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α᾽
42), σε συνδυασµό µε το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για
την επιβολή περιορισµού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά
διατιθέµενους χώρους και αποκλειστικά και µόνο προς τον
σκοπό της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του µέτρου του περιορισµού µε αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισµού,
και να έπεται της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την αναγκαστική
διάθεση των χώρων, µε τον προσδιορισµό της έκτασής τους, του
χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισµού της αποζηµίωσης
για τη δέσµευσή τους. Εφόσον ο περιορισµός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της διαδικασίας περιορισµού έχει
λάβει χώρα από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραµµατεία
µεριµνά για τη διαβίβαση ενηµερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του
περιορισµού των φυσικών προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας
ως επισπεύδον τη διαδικασία της αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων
αυτών έκταση της υπό αναγκαστική δέσµευση εγκατάστασης,
ιδίως δωµατίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ιδιωτικών χώρων
παροχής υπηρεσιών στέγασης, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων
και κλινικών.
Άρθρο 26
Επέκταση µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών
µισθώσεων και µισθώσεων κύριας κατοικίας
Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α᾽ 68), η οποία προστέθηκε µε το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α᾽ 75) αναριθµείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδηµία του
κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των αποφάσεων που έχουν εκδο-
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θεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α᾽55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τον
µήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για
την περίπτωση µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί
έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή
και των δύο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά
σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων
αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.»
Άρθρο 27
Παροχή πρόσθετων στοιχείων
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για
επιχειρησιακούς λόγους
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 29 της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α᾽ 75), πέραν των αναφερόµενων στο άρθρο 5 της
από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (A᾽ 64), η οποία κυρώθηκε
µε το τρίτο άρθρο του ν. 4682/2020
(Α᾽ 76), παρέχεται
προς τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ο
Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσµατος της ασθένειας. Ο ΑΜΚΑ τηρείται για τον αναγκαίο χρόνο,
ήτοι έως την επιδηµιολογική υποχώρηση του ιού, σύµφωνα µε
τα επιστηµονικά δεδοµένα.
2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παραγράφου
1 διενεργείται τηρουµένων όλων των απαιτούµενων µέτρων για
τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία των Δεδοµένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α᾽75).
Άρθρο 28
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
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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 (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.06᾽ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

